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ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA SAÚDE 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos médicos 
hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 17/01/2022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 27/01/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 27/01/2022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 27/01/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 09.03.004/2021 de 09 de março de 2021, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS. os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538. de 06 de outubro de 2015. Lei Complementar 147, de ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

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

1 - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, 
produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

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

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso. e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso "corretoras. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto á respectiva CRO . Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
21.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade Ie*al'ilÔ licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei flQ  8.666193 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.brf  na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolução ou liquidação. fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica: 
9) De empresas cujos sécios 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° 8.6603 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitorarnento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo *Licitações* constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 'a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br:  
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante. não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br' acesso "corretoras' até no minimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagara a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida en½tida  pela entidade; 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressaçStdØs»custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou taritacJØ pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 51. inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
217 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 'a', com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 	w.bllcompras.org.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leitões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

fl 	3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasilia - DE e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 	Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante, 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante ás 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
O Até a abertura da sessão. os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-Ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas. assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

37. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras. entIinhas ou 
ressalvas, devendo a última tolha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu represen1aftte legal. 
b) conter a indicação do banca, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
3.7.2- A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta. tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada, 
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666/93). 
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.7.4- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter altemavas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação 
3.7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto. o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-ã em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data. horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrõnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4 12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa aberto", em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrera 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-a 
automaticamente. 
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4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sis .r tPoderá  o pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão püblicaP'de4anees, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17- Não serão acenos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
419- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-O Critério de julgamento adotado será o menorpreço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto a Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26- Caso a nlicroempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercido do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 30, § 
2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais; 
4.29.2- por empresas brasileiras; 
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30- Persistindo o empate. a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço. para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso. dos 
documentos complementares, quando necessários á confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34- Após a negociação do preço. o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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4,351-Encerada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposta no parágrafo único do art. 7 0  e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/20 19. 
4.35.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3- Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligéncias, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo. tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4 35.9- Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for ocaso; 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no 'chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço. vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar. o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2- Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União (https;//certidoes-
apf.apps.tcu.gov. br/). 
5.3- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majontâno, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
juridica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpedjIi-1tfr&0, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Reiatório'dé Ocorrências 
Impeditivas Indiretas 
5.5- A tentativa de buda será verificada por meio dos vinculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários á confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estarem nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.001/2022-PERP 
ÔRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente á autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório. demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada super-venientemente, enviar o documento á 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13. 
5.13 .5 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja. se  da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.14— DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURIDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Ce'tifiCóà Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da àdtenticidade no sítio 

w.portaldoempreendedor.gov.br:  
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente:  

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

O COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade; 

5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA: 
a) Fazenda Federal (CNPJ): 
b) Fazenda Estadual (ICMS/FIC): 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de requlahdade, em plena validade, para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e á Divida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751, de 2 
de outubro de 2014): 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT:  

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  

5.14.3.1 - As mroempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. 
prorrogáveis por igual periodo, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 12312006 e suas alterações posteriores: 
5.14.3.3 . A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito á 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. 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 pnvada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando ás informações sujeitas à conferência pelp(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
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f) descrição dos fornecimentos;  
g) periodo de execução: 	 :optissÂ c. 
h) local e data da emissão do atestado: 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 	 - 
5.14.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.14.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.42 instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado á Procuradoria Geral do 
Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado 
Ç; 	

r 

Fis 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
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5.14.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicíal, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica (artigo 31 da Lei n° 8.6603) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço deverá ser acompanhado 
dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial, 
podendo ser atualizados por 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: 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, no 
balanço. o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho 
Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa: 
5.14.5.6- No caso de empresa recém-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÈNCIAS. 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n° 
8.666193 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou: 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou: 
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c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. 	 da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel 
identificar quem assinou: 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

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

7. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento ás 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido ás exigências deste edital. 
7.3- Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando 
possivel, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou. 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor: 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele. para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances. o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere à 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordçm crescente dos valores ofertados 
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Com' 1e'ntàr-123 de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) supenor ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificat6ria, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão: 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer hcitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá: 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio: 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido. com  suas especificações. 
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721 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua deci 	- ePtaminhará os autos 
devidamente fundamentado á autoridade competente. (Art 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatõrio. 
7,24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatõrios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante, 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brflicitacoes/ - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do município, e ainda no campo prõpho do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas á sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabíveis. 

n 

	

	7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35- A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §10  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat'), e-mail, ou, ainda, tac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

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

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão á conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil'. 

12. DILIGÊNCIA: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatôrio, o(a) Pregoeiro(a) ou a autondade 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 originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520102, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer ás 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo municipio de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado á 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas á obtenção de melhores preços. preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatra da Ata de Registro de Preços. 
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13.3. Incumbirá á administração providenciara publicação do extrato da Ata de Registro 4è? fias quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgãnica Municipal, até qu3t4o dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos. 51. 58 e 65 
da Lei n.° 8.666193. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666. de 1993. (Art. 12, § l°do Decreto 7,89212013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Municipio optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Municipio monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado á época do registro - equação económico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
média daqueles apurados pelo Municipio para determinado item, 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Municipio poderá convocar os demais 

qø'tu 	fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICIPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autonzações 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. 
15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 
15.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação trataa nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
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15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao forncdor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o práo-psrapaganiento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de CompraiAutonzação de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 

S 	16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame, 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo. 
16 1,7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16,2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo. sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertèncias. suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 

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

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESLARECIMENTO 
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17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qtlquerpessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrõnica, pelo e-mail: licitacao@quixada.ce.gov.br.  ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação. Rua José Jorge Matias, sln, Bairro Campo Velho, 
CEP n°63,907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatôrio deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital 
17.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. 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 clãusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato: 
b) Prática Fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) Prática Conluiada: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos; 
d) Prática Coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatôrio 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 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. 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 
18.3. 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. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes. previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
fisica Contratada em práticas corruptas. fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNC\4 DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
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\:0M;SSAODE 
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato 	mo cedè-Io ou 
transferido. no todo ou em parte. 

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa. a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou á autondade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-à odiado inicio e incluir-se-à o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatório: 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.52012002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666.93, com suas posteores alterações: 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 12 de janeiro de 2022. 

José Ivan de Paiva ..iL•] 

Pregoeiro O 
11~ 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÉNCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, 
produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio de Quixadã-Ce. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2,1. Jusbfica-se a contratação em razão da grande demanda por leites especializados, produto médicos 
hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, ora requeridos administrativamente, noutras 
judiciária. Vislumbra-se que estas aquisições melhorarão oportunamente os préstimos em saúde reportados aos 
usuários do Sistema único de Saúde e contribuirão com a perspectiva de vida saudável e de bem-estar das 
pessoas. 

3. OBJETIVOS: 
3.1. Adquirir leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento 
manipulado, em atendimento as demandas judiciais e administrativas, de responsabilidade da Secretaria da Saúde. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
4 1 Descrição do item e quantitativo: 

LOTE 1 - DESTINADO Ã AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNO VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1,1 COMPOSTO LÁCTEO MIL NUTRI PREMIUM SOJA EM PÓ, LATA 
COM 8000R LATA 300 75,01 22.503,00 

1.2 COMPOSTO LÁCTEO MIL NUTRI PREMIUM SOJA EM PÓ, LATA 
COM 400GR LATA 188 25,77 4.844,76 

1.3 FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 1 EM PÓ, 
LATA COM 800GR LATA 150 114,48 17.172,00 

1.4 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 1 EM PÓ, 
LATA COM 400GR LATA 150 68,46 10.269,00 

1.5 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 2 EM PÓ, 
LATA COM 800GR LATA 150 77,96 11.694,00 

1.6 FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 2 EM PÓ, 
LATA COM 400GR 

LATA 150 54,36 8.154,00 

1.7 REGULADOR INTESTINAL - MODULO DE FIBRA EM Pó, LATA 
D€260GR 

LATA 300 118,64 35.592,00 

1.8 SUPLEMENTO INFANTIL PEDIASURE EM PÓ, LATA COM 900GR LATA 188 113,83 21.400,04 

1.9 SUPLEMENTO INFANTIL PEDIASURE EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 1125 57,64 64.845.00 

1.10 SUPLEMENTO INFANTIL ITAMBÉ VITAMINADO, SACHÊ 5000R SACHÊ 263 24,50 6.443,50 

1.11 FORTINI EM PÓ SEM SABOR. LATA COM 400GR LATA 150 61,51 9.226,50 

1.12 NEOFORTE EM PC) SEM SABOR, LATA COM 400GR LATA 150 215,74 32.361.00 

1.13 NUTRE SENIOR EM PÓ, LATA COM 740 GR LATA 263 138,26 36.362,38 

1.14 NUTRE SENIOR EM PÓ, LATA COM 370 GR LATA 225 65,70 14.782.50 

Trav. José JorgJ\Matias, S.N 
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1.15 NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN, FRASCO DE 125 MLI. FRASCO 4125 20,3 	-. 	- 84.067,50 

1.16 
NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR EM PÓ, LATA COM 350 (3R LATA 225 62,36 14.031,00 

1.17 NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM PÓ, LATA COM 700GR LATA 150 155,53 23.329,50 

1.18 NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM PÓ, LATA COM 350GR LATA 225 62,90 14.152,50 

1.19 NEOCATE ADVANCE EM Pó, LATA COM 400GR LATA 1125 280,66 315.742,50 

1.20 NEOCATE LCP EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 263 296,19 78.423,97 

1.21 NOVAMIL RICE EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 263 261.11 68.671,93 

1.22 NOVAMIL AR EM PÓ, LATA COM 4000R LATA 263 96,22 25.305,86 

1.23 FRESUBIN ENERGY DRINK, FRASCO DE 200ML FRASCO 263 18,23 4.794.49 

1.24 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, FRASCO DE 200ML FRASCO 263 19,48 5.123,24 

1.25 FRESUBIN ENERGY 1.5 - LITROS LITRO 1875 39,63 74.306,25 

1.26 FRESUBIN LIPID DRINK FRASCO DE 200ML FRASCO 1875 25,73 48.243,75 

1.27 NUTRI ENTERAL 1.5. LITROS LITRO 1125 38,36 43.155,00 

1.28 NUTRISON ENERGY 1.5. LITRO 2250 43,68 98.280.00 

1.29 NUTRISON ENERGY PLUS. LITROS LITRO 263 117.22 30.828,86 

1.30 NUTRISON ENERGY MULTI FIBER LITRO 263 37,56 9.878,28 

1.31 NUTRISON ENERGY MULTI FIBER- LITROS LITRO 263 46,96 12.350,48 

1.32 NUTRISON SOVA MULTI FIBER EM PÓ, LATA COM 800GR LATA 263 91,18 23.980,34 

1.33 ISOSOURCE 1.5- LITROS LITRO 1125 34,29 38.576,25 

1.34 ISOSOURCE SOVA - LITROS LITRO 225 28,43 6.396,75 

1.35 PRODIET THOPHIC 1.5 - LITROS LITRO 225 32,18 7.240,50 

1.36 NOVASOURCE SENIOR 1.2 LITRO 150 42,27 6.340,50 

1.37 MOD4JLEN EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 150 446,51 66.976,50 

1,38 PROSUREEM Pó, LATA DE38OGR LATA 150 64,18 9.627,00 

1.39 FORTICARE, FRASCO DE 125ML FRASCO 1875 25,65 48093,75 

1.40 PROSURE, FRASCO DE 220ML FRASCO 1875 14,80 27.750,00 

Trav. José Jo 	tias, 5/14 
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1.41 NUTRI FORTINI SEM SABOR. LATA COM 360GR LATA 150 itL.» 18.309,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1.499.625,3$ 

LOTE 2- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP. 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 
COMPOSTO LÁCTEO MIL NUTRI PREMIUM SOJA EM PÓ, LATA 
COM B000R 

LATA 100 75,01 7.501.00 

2.2 
COMPOSTO LÁCTEO MIL NUTRI PREMIUM SOJA EM PÓ, LATA 
COM 4006R 

LATA 62 25,77 1.597,74 

23 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 1 EM PÓ, 
LATA COM 800GR 

LATA 50 11448 5.724,00 

24 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 1 EM PÓ. 
LATA COM 400GR 

LATA 50 68,46 3.423,00 

2.5 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 2 EM PÓ, 
LATA COM 800GR 

LATA 50 77,96 3.698,00 

2.6 
FÓRMULA INFANTIL APTAMIL PROEXPERT SOJA 2 EM PÓ, 
LATA COM 400GR 

LATA 50 54,36 2,718,00 

27 
REGULADOR INTESTINAL MODULO DE FIBRA EM PÓ, LATA 
DE 260 GR 

LATA 100 118.64 11.864,00 

2.8 SUPLEMENTO INFANTIL PEDIASURE EM PÓ. LATA COM 9000R LATA 62 113,83 7.057,46 

2.9 SUPLEMENTO INFANTIL PEDIASURE EM PÓ, LATA COM 4006R LATA 375 57,64 21.615.00 

2.10 SUPLEMENTO INFANTIL ITAMBÉ VITAMINADO, SACHÊ 500GR SACHÊ 87 24,50 2.131,50 

2.11 FORTINI EM PÓ SEM SABOR, LATA COM 400GR LATA 50 61,51 3.075,50 

2.12 NEOFORTE EM PÓ SEM SABOR. LATA COM 4000R LATA 50 215,74 10.787,00 

2.13 NUTRE SENIOR EM PÓ, LATA COM 740 GR LATA 87 138,26 12.028.62 

2,14 NUTRE SENIOR EM PÓ, LATA COM 370 GR LATA 75 65,70 4.927,50 

2.15 NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN, FRASCO DE 125 MIL FRASCO 1375 20,38 28.022,50 

2.16 NUTRIDRINK PROTEIN SEM SABOR EM PÓ. LATA COM 350 GR LATA 75 62,36 4.677,00 

2.17 NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM PÓ, LATA COM 700GR LATA 50 155,53 7.776,50 

2,18 NUTRIDRINK MAX SEM SABOR EM PÓ, LATA COM 350GR LATA 75 62,90 4.717,50 

2.19 NEOCATE ADVANCE EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 375 280,66 105.247,50 

2.20 NEOCATE LCP EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 87 298,19 25.942,53 

2.21 NOVAMIL RICE EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 87 261,11 22.716,57 

2.22 NOVAMIL AR EM PÓ. LATA COM 400GR LATA 87 96,22 8.371,14 

2.23 FRESUBIN ENERGY DRINK, FRASCO DE 200M1 FRASCO 87 18,23 1.586,01 

2.24 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK, FRASCO DE 200ML FRASCO 87 19,48 1.694,76 

2.25 FRESUBIN ENERGY 1.5 - LITROS LITRO 625 39.63 24.768,75 

Trav. José Joa'99.4atias, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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226 FRESUBIN UPID DRINK, FRASCO DE 200ML FRASCO 625 25,7-,1jJ>ú81,25 

2.27 NUTRI ENTERAL 1.5 - LITROS LITRO 375 38,36 14.385,00 

2.28 NUTRISON ENERGV 1.5. LITRO 750 43,68 32.760,00 

2.29 NUTRISON ENERGV PUJS - LITROS LITRO 87 111,22 10.198,14 

2.30 NUTRISON ENERGV MULTI FIBER LITRO 81 37,56 3.267,72 

2.31 NUTRISON ENERCY MULTI FIBER - LITROS LITRO 87 46,96 4.085,52 

2.32 NUTRISON SOVA MULTI FIBER EM P0. LATA COM 8000R LATA 87 91,18 7.932,66 

2.33 ISOSO&JRCE 1.5 - LITROS LITRO 375 3429 12.858,75 

2.34 ISOSOURCE SOVA - LITROS LITRO 75 28,43 2.132,25 

2,35 PROOIET THOPHIC 1.5 - LITROS LITRO 15 32,18 2.413,50 

2.36 NOVASOURCE SENIOR 1.2 LITRO 50 42,27 2.113,50 

2.31 MODULEN EM PÓ, LATA COM 400GR LATA 50 446,51 22.325,50 

2.38 PROSURE EM PÓ. LATA DE 380 GR LATA 50 64,18 3.209,00 

2.39 FORTICARE, FRASCO DE 125ML FRASCO 625 25,65 16.031,25 

2.40 PROSURE, FRASCO DE 220ML FRASCO 625 14,80 9.250,00 

2.41 NUTRI FORTINI SEM SABOR, LATA COM 3600R LATA 50 122,06 6.103,00 

VALOR GLOBAl. ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 499.016.12 

LOTE 3- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR UNfl'ÁRIO 

ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

3.1 SONDA KAINGARO N°14 UNIDADE 24 R$ 372,83 R$ 8.947,92 

3.2 FISIOGEL LOÇÃO 400ML UNIDADE 24 R$ 202,88 R$ 4.869.12 

3.3 GEL LUBRIFICANTE SEM VASOCONSTRITOR UNIDADE 384 R$ 2555 R$ 9.811.20 

3.4 LIDOCAÍNA GEL TUBO 192 R$ 17,27 R$ 3.315,84 

3.5 GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL COM ANESTÉSICO UNIDADE 144 R$ 20.11 R$ 2.895,84 

3.6 CICLAPAST BAUNE POMADA 40 GR TUBO 48 RS 71,49 R$ 3.431,52 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 33.211.44 

LOTE 4- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 PROTEROR SOLAR FACIL EPISOL 60 FPS PELE OLEOSA 600 UNIDADE 48 R$ 80,23 R$ 3.851.04 

4.2 PROTETOR SOLAR NIVEA SUN FPS 60- I5OML 	 UNIDADE 24 R$ 63,14 R$ 1.515,36 

\VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ - 5.388,40 

Trav. José Jorp94sRtias, Sf14 

Campo Velho, 63967.010 - Quixadá-CE 
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LOTE 5- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

LOÇÃO MANIPULADA. Especi&ação: LOÇÃO MANIPULADA 
UREIA 5% OLEO DE GIRASSOL 5%, CERMl IDAS 0.5%. ALFA 
BISABOLOL 0,5% E COLDCREAM 050 SODGR 

UND QTD 

5.1 24 FRASCO 

VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

RS 178,05 

VALOR TOTAL. 
ESTIMADO Rt 

P5427320 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$  
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 2.041.552,54 (dois milhões, quarenta e um mil, quinhentos e Cinquenta e 
dois reais e cinquenta e quatro centavos) 

S.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1. Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhadas do item, tipo e quantidade solicitada, o 
valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, 
fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto deste termo, 
mesmo que não estejam registrados neste documento, 
5.2. Será considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a administração, desde que 
atenda as exigências contidas neste Termo de Referência. 
5.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias). 
5.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
termo, bem como obrigatonedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o 
compromisso de executar as compras nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensitios necessários, em quantidades e qualidades adequadas á perfeita execução contratuais, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 
5.5. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
deste termo de referência, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §10  do artigo 57 da 
Lei n°8.666, de 1993. 

6. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA: 
6.1. Quanto à entrega: 
6.1.1. As aquisições deverão ser iniciadas no prazo máximo de até 07 (sete) dias corridos, contados da data de 
recebimento da Ordem de Compras a ser emitida pela administração ou instrumento equivalente e rigorosamente de 
acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no Termo de Referência, sendo que a não 
observância destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação 
ou indenização por parte da inadimptente. 
6.1.2. As aquisições a ser entregues estarão sujeitas á aceitação plena pelo Contratante que, para tanto, designará 
servidor que acompanhará a sua execução e o submeterá ao recebimento provisório, onde serão examinadas as 
especificações e, caso estejam de acordo com o Termo de Referência e proposta da Contratada será atestada o 
seu recebimento mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela executada. 
6.1.3. Caso a aquisição entregue não esteja de acordo com as exigências do Termo de Referência e da proposta de 
preços da Contratada, o mesmo será rejeitado e a Contratada deverá refazé-lo. 
6.1.4. A Contratada ficará obrigada a executar novamente, sem ônus para a Contratante, a compra que vier a ser 
recusado. 
6.1.5. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste 
instrumento, nos locais indicados na Ordem de Compras a ser emitida pela administração ou instrumento 
equivalente. 
6.1.6 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias 
úteis antes do término do prazo de entrega dos produtos. e aceitos pela contratante, não serão considerados como 
inadimplemento contratual. 

4.213,20 
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6.1.7. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no TermódeReferência será 
do(s) servidor(es) autorizado(s) pelo órgão Contratante, encarregado de acompanhar a entrega do material e 
recebimento do objeto contratual, conforme art. 67 da Lei 8.666/93. 
6.1.8. A contratante designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da execução das 
compras e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. 
Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o 
recebimento do mesmo. 
6.2. Quanto ao recebimento: 
6.2.1. Provisoriamente, a partir da execução da compra, para efeito de venficação da conformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta. 
6.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de 
Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 07 (sete) dias úteis do recebimento 
provisório. 
6.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
6.2.4. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse 
caso, o termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido após a referida correção. 
6.2.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação de compras em desacordo com as especificações 
técnicas exigidas. 
6.2.6. A rejeição do objeto por estar em desacordo com as especificações, que vier a ocorrer, não justificará 
possível atraso no prazo de execução fixado, sujeitando o Contratado às sanções previstas. 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
7.1. Não será aceita aquisição que esteja em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de 
Referência, devendo o fornecedor providenciar sua correção sem qualquer ônus para o órgão Contratante, 
sujeitando-se ainda as sanções previstas. 
7.2. A Contratada deverá garantir a qualidade e segurança de todas as compras fornecidas, com vista a evitar 
qualquer vicio nos processos. 
7.3. A Contratada deverá observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensilios, objetivando a segurança do pessoal e material no local de execução das compras. 
7.4. A Contratada deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da contratante. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
8.2. Com base no art. 70, § 21  do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9  8.666. de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
9.1. 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. 
9.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 
9.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 

Trav. José Jorg'rt4tias, S'N 
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9.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ibt n&'i!p( para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo pará pamento da 
data da sua reapresentação. 
9.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
9.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
10.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo. 
10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao 
estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n°8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual. 
10.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de dolo, 
quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua 
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 
10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução 
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras 
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes 
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 
10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, 
salvo quando implicarem em indagações de complexo caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão Contratante, contado da sua 
notificação. 
10.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido 
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 
10.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 
10.10. Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela 
Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à 
Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato. 
10.11. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
10.12. Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo. 
10.13. Não será admitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência. 

11. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
11.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compras, após emissão de 
empenho. 
11.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 
solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 
11.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 
11.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
11.7. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a execução do 
objeto contratual. 
11.8. Prestar as Informações e os esclarecimentos qu venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA. 

Trav. José Jore ~as, S!N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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11.9. Recusar as aquisições que não apresentarem consonância com os ditames Iegais>N  

11.10. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação das aquisiçõese interromper 
imediatamente a execução se for o caso. 
11.11. Indicar na Ordem de Compras o local em que deverá ser realizada sua execução. 

12. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
12.1. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de deconidos 12 (doze) meses da contratação, 
hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, para fins 
de proceder com o reajuste. 
12.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante processo administrativo 
onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração da 
aquisição, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, 
d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

13. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO: 
13.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto e de tudo dar ciência á Administração, de acordo com o 
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n°8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante, 
quando da lavratura do instrumento contratual. 
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade dos 
órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993. 
13.3. A execução das aquisições será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá atestar os 
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento. 
13.4. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer compra que não esteja de acordo com 
as exigências, bem como, determinar prazo para substituição de produtos eventualmente fora de especificação. 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1.0 prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2022, contado a partir da sua assinatura, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
14.2. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da sua 
assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n°8.666/1993. 

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
15.1. A gestão e fiscalização do contrato será exercida por servidor especialmente designado para este fim pela 
contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, a ser informado quando da 
lavratura do instrumento contratual através de Portaria. 

16. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS: 
16.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como forma de prevenir 
a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

Trav. Jose Jor4e Mias, S/P1 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.00112022-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos médicos 
hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administraUvos, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá.Ce. 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD VALOR 
R$ 

VALOR
UNITÁRIO TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE _R$ 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias; 
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Local e data 	de 	de 2022. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 50 do Decreto Federal 
ri0. 10.024/2019) 

Trav. José J,6rge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

OMISSÃ0 Or 

   

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da ConsUtuição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos: 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge'atias, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 

Aos XX dias do mês de XX)(X de _____ o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	- com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	 sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto no 9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.001/2022- para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: 
registrar os preços para Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos 
médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e 
administrativos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, por um período de 12 
(doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os 
Item n° 	foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	  representada pelo Senhor Sr. 
	 inscrito no CPF n°. 	 que entre si, justo e avançado a presente ata, devidamente precedida da 
licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 10.001/2022 pelas cláusulas e condições a 
saber. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites 
especializados, produtos médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em 
atendimentos judiciais e administrativos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de 
Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta 
Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n°8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
1) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 
objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 

Trav. José JØge Matias,  SSN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, deyetstarnome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
4 permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

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

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

Trav. José Jorge "tias, S/N 
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NTO em 
igualdade de condições. 	 -. 
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10  § 

3° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões á ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  § 40 do Decreto n° 9.488. de 30 de agosto de 2018). 

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

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

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

Trav. José Jórg'M.)tias, SN 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse púbiicàYod'erão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
Utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

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

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

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

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

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA• DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar á CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho. no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial: 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o municipio de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea d. Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadá. 
fl As penalidades previstas nas alineas d" e e' poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilicito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluida do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços: 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente: 
4-Comportar-sede modo inidõneo: 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
6-Cometer fraude fiscal: 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CO TRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior 

Trav. José Jorge Màtias, S/N 
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1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo municipio de Quixadá. 
3- Pelo descumprirnento dos prazos e condições previstos neste Pregão, 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8666193. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alinea g', a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alinea g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas b e c' da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
131. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8 666/93 e alterações posteriores. 

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

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

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

Trav. José Járge ~ias, SN 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registradês dØerá  ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 71, § 2° do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 	- 
Subcláusula única - As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

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

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

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

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

Quixadá-Ce de  de 

SIGNATÁRIOS: 

órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 

	

2. 	 CPF: 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

ÕRGÃO GERENCIADOR 

 

'Ncrç 	5:_ 

   

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

     

      

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

/ 
Trav. José Jorge Ma ias, S/ N 
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RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS,, rOMISSÃO t) 

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

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

Trav. José Jorge Ma lias, S/N 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

Quixadá-Ce, - de 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	  celebrada entre o 

município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.001/2022-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - 

de 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

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

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	 n° 	Centro, inscrito no CNPJ/MF 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, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRAS DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n°10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiadamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10,40612002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 10.00112022-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Orenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA• DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de leites especializados, produtos médicos 
hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e 
administrativos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, tudo conforme 
especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÕNICO N° 
10.00112022-PERP. 

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

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

Trav. Jàsé Jbt8e, SIN 
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ç'JI-t, 
comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferência 
dos bens. 	 'Z- 	Fts 

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a 
assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE 	  do servidor do 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

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

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

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

a- 
rfl&41ÇSÂ0 L9 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma únicSt  
nota fiscal/fatura. 	 ÍZ7 Fs. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 0N-LINE às certidões apresentadas, pa 	 n 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 	 •&- 	jr;-a 

COMt5SI0 

CLÁUSULA SEXTA. DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	  contados da data da assinatura deste termo de 
contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário. 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Municipio e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93; 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE; 
J. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

Trav. José Jôrge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLAUSULA NONA— DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deite 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 	 - 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execuçq[":hH 
contratual; 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas 
instalações; 
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. 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. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. 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 à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar á autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° 
e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por pane da 
fiscalização. 

Trav. José Jôtge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEÍ1'URADE 	. 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ccud,4, 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o %aput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

e,' 

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

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

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

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

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

Trav. JÓ Jge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 10.001/2022-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do municipio de Quixadá. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

xxxxxxxxx 	 xxxxxxx 
Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

/ N\ 
Trav. José Jàkge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IDO CONTRATO N° 	  

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

AW 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE  -  R$ 

Trav. Jh Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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:OMISSÀO 
e / 

AVISO DE LICITACÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 10.001/2022-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, 
produtos médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em 
atendimentos judiciais e administrativos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do 
município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 

• 08hs00min do dia 1710112022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 
27/01/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 
27/01/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 27/01/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, sln, 10 andar, Campo 
Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 13 de janeiro de 2022. 

át í02  AL,  v-r-A.G~\ 
SÉ IVAN DE PAIVA .t OR 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 17101/2021, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

n 

Trav. José Jorge, S/N 

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

  

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico no  10.00112022-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de leites especializados, produtos médicos 
hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e 
administrativos, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, foi 
afixado no dia 13 de janeiro de 2022 no flarielógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 13 de janeiro de 2022. 

Trav. José Jorge, SIM 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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Reo, e, consequentemente, DETERMINO O ARQUIVAMENTO 

11 COMI 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunca 

Código Identifieador:F2DE4EA6 
fl 

/ 	SECRETARIA DE SAÚDE 
SÓ DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 10.001/2022- 

ÇAO ,• 	 PER? 

Quixadá. II de janeiro de 2022. 

ROBERTA GUCYA DE SÃ FÉLIX 
Secretária de Administração 

PAD emapreço. 	

R ca 

Publicado por: 
Ilelairie Oliveira Nunca 

Código ldentillcador:578F7C04 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD te 025/2021 -PORT. te 03.I1.002/2021 

JULGAMENTO 

Processo .tdministratiso Disciplinar n°025(202) 

Acusado(a): Geibson Meb Carneiro de Sousa 
Portaria: 03.11.002/2021 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n 
025 ,202 1. instaurado pela Portaria n°03.11002/2021 
Considerando que cata autoridade julgadora poderá utilizar-se da 

. motivação por referência (per relasionen,), sendo compativel com o 
ue dispõe o Mi. 93. inciso IX. da Constituição da República 

(precedentes do STF e STJ). 
Acolho o Parecer tC 11.01.005/2022 e adoto seus fundamentos pata 
decretar a ABSOLVIÇÃO do servidor público Geibson Heb Carneiro 
de Sousa pelas avarias causadas no veiculo FIAT/MOB LIKE. COR 
PRETA, PLACA PNC5F22, pertencente á frota municipal de 
veículos. em acidente ocorrido no dia 13109/2021. em razão do 
reconhecimento deter havido a excludente de nexo de causalidade por 
caso fortuito e por inexigibilidade de conduta diversa, e. 
consequentemente. DETERMINAR O ARQUIVAMENTO do PAD 
em apreço. 

Quixadá. lide janeiro de 2022. 

RORERTA CLICYA DE a FÉLIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Ilelaine Oliveira Nunca 

Código ldentlflcador:EI9EDI 52 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD N°02312021-PORT. Y01.10.00612021 

ULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar a 02312021 

Acusado(a): Paulo Rogério Lopes de Souza 
Portaria: 01.I0.006/2021 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar ri' 
023"2021, instaurado pela Portaria n°01.10.006/2021 
Considerando que cala autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por referència (pci' relarioneni), sendo compatível com o 
que dispõe o Ais. 93, inciso IX, da Constituição da República 
(precedentes do STF e STJ). 
Acolho o Parecer tf 11.01.001/2022 e adoto seus fundamentos para 
julgar pela IMPROCEDÊNCIA do presente Procedimento 
Administrativo Disciplinar, a fim de que seja reconhecida a ausência 
de provas no caso em apreço, aplicando-se o Principio In Dubio Pru 
Reo. e. consequentemente. DETERMINO O ARQUIVAMENTO do 
PAI) em apreço. 

Quixadá. II de janeiro de 2022. 

ROBERTA GLICYA DE SÃ FÉLIX 
Secretária de Administração 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de 
Licitação - A Comissão de Licitações do municipio de Quixadá toma 
público que se encontra á disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrõnico ri' 10.00112022-PERP. do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é o Registro de preço para futura e eventual 
aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, 
produtos farmacológicos e medicamento manipulado. em 
atendimentos judiciais e administrativos, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde do municipio de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
17/01/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 
27/01/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0lmin 
ás 081t59min do dia 27/0112022; 4. Inicio da sessão de disputa de 
preços: ás 091s00min do dia 27/01/2022, 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. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNiOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identifleador:A30FF227 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QU1XELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

CÂMARA MUNICIPALDE QUIXELÔ 

Aviso de Prossecuimento - Tomada de Preços te 2021.12.13.1. A 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Quixelõ(CE, toma público, para conhecimento dos interessados, que 
estará dando prosseguimento á Tomada de Preços te 2021.12.13.1  
cujo objeto 6 a Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária contábil. 
junto a Câmara Municipal de QuixelõICE, conforme especificações 
constantes no Edital Convocatório, neste dia 18 de Janeiro de 2022  
às 13:00 treze) horas, onde serão abertos os envelopes contendo as 
propostas comerciais dos licitantes habilitados. Informações: Câmara 
Municipal, de segunda a sexta, no horário de 08:00 ás 11:00 ou pelo 
telefone (88) 3579-1212. 

Quixelô/CE. 14 de janeiro de 2022. 

ELILÁ PAULA OLIVEIRA SOUZA 
Presidenta da CPL. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentif.eador:0A78B79F 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO t 04/2022 

DECRETO N°04/2022 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Á 
DISSEMINAÇÃO DA COVID - 19 NO ÂMBITO 
DO MUNICIPIO DE QUIXELÕ/CE. E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 51 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

AVISO DE H0 
1 
OIOGA(A0 

nccÃo tin.Õ..tco N 2020 

Cb5eto Pr'3o tietrós,aco N' 2021 26I2I/SCCSA O Muncroro de t,i'oeo, do Noite. 
arent do Ordenado, de Despesa da Secretaria 0* Saude do Murncpio te lirnoevro do 
Norte/a. tona pubtico a divulgaçio do resultado da IiciTaç&o acena menc,onadi cujo 
obsto e Rrniro de Preços sisando tutoras e eventun nuii.-çôet ar nsaterra.s de 
espedlernte nata o e.eetxio vgernte e 2022, W. atender as necess.dades Ai Secrecana 
Munacipal de Saude dc Mruevkapo de Limocwo do NOett/Cf, veeicedoea as empresas - 01 
- finde.,. Aa.nsee,o 1I005  CNPI rø 11 106 1fl,Il.57, aeecMora do iate 1 no ratos 
tatu de RS fl.000.00 Ino-renta e Cinco ml 'OaII. 02 Mai 0.ttrÍbtado.i LTDA ME, CNN 
Na IS 027 677/tXOI-S9, Vencedois do frite II, no valor total de IS 27 734.59 lente e sele 
ri, tececerttove trinta e ~Tornar, e ce.ouentae nove centavo-ti, tenda o processo 'ido 
Homologado Pira masoees .nlormaçõe-ç procura' na raia de e.sind,ae da Co.iwlo. na  Rua 
Cal. Antônio ioaquam era 2121. Centro Limoeiro do Noite - C.att Nos Noema, de 
Opiconses a. 13iiCOene., reis Mas 1an- ou atzas, do nata ICE - UbanaE de Contas do 
Estado do Caiei 

- 

- 

Ilrnono do No'te/U. 14 de aariro de 2022 
DEOLINO flNIOR IØ5APIkA 
Ordenado, de Despes.' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÚS 

AVISO 04 UCITAÇÃO 
ntGlto ELITRÕOICO N' ZOZZSI.07.O1-flfl 

A Pregue.'. da Prrt.tuça LAjnirapal d' P.eca(os-C1. torna pn,M.co, ias 
ateressados. QsiI no ai 27 de anelo de 2022. a, sose,, realizara l,cltaçao na 
modalidade' PeeØo (W'tróeslca RI' 202200 0701-PERP. crti.so  de saIgarnenlo menor preço 
por lote, modo aberto de disputa. com  Eec de Rflntro de Preços s,sandø figura e eventual 
agnanaçio de rnate,al didatico para ate~ a demanda de alunos da tduc..çaø b'ilamil e 
Ensino Eu dansentaz do MsnaCiØo de Paca(us/Cf. contonre .speczficaçde, do SIal e 
4'*iat. doQCfllvtt na Sede da Co.rvsao, nacarada na Pura Guaeaeiy, ne 402. Atos. Centro. 
no te do treunat de Contas do Estado do Caiei-ICE atrases do Poesia de Licitações do, 
tasan,clp.os- lsttp-//mgniclpios tce cc gov be/Ocitacoes, no Site do Municipro de Pacalse' 
rittpn//trswvnpacatiascegovbe/ * 'o iate da Sotia l.ade,ra de Mercadoein
enan

- 
. lobninet coar, br Maiores infoensacões peso fone (045) 3)4$'LOfl, no tnoeano de 

atendarnento ao publico de 0800,  as I20' 

Patatus (E, lide paneiro de 2022 
MARIA GIRIIINRII LOÇtS 

Pretoere, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU 

REWLTAOO DC HAIIUTA(AO 
CØNCOÇJIENCIA PÕSUCA RI'. zo2i.iaItCøi-SIien*A 

(3 Presidente da (omunn2o de ticataçio roena pboico o Resultado do Jujaenento 
da tabMaçlo da CcncOeTinoa Pübaca RI' 2021 IoI800I'SNFRA4S.crqlaria de 
tntraestrutuea e Desen,olon,ento tcoabvnaco(, cujo o objeto Conrratatjo de empresa paea 
e,ecuçio do' tarsiços de pa,nrr'.ntaçlo e suraleaçio sobre noto compactado, na estrada 
que kp a locasdade de Ing. ao Cactasdo, no muricipso. caSsar,,. PARPP Nt 756 e projeto 
es,,  aricno, parte ntejn.nle do processo. a saber HABILITADAS AIS Construções e Sea'u-sçon 
UnS, Esetrocarrspo See-wços e Construções Ilda. ABRI tnrnPsana (na, Cr,trarr, 
Construções e Magoei de Maqustras Ltd. (9*, RIR Construções e Seraços CateI. 
INASIUIAOAS Medevos Construções e Servços Iett,. Consteuto,a Munes Real, 
Construtora VIpen (WeII. Constnatoej Impacto Coenicrcao e Serviços esta abano. a pane de 
data desta pobecaçio. o prazo recurnal pre.nvr.to  no artigo 009, inciso t. ,Iin.a a', da Lei 
de Licitações Caso aio haja viteeposaçio de recursos, a, propostas serão abertas no dia 
25)01)1022 es 11h 

AMUA flui PEREiRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE RIVOGA(.ÃO 
TOMADA DE PREÇOS RI' 10/20311' 

A Cons.sio Pcerrsunanie Ge L taçào comunica 10.5 ,rite'resnadOs que. p0' 
detenninaçio da Seceetarti de D.serrsol,emento Urbano e Meio Ambiente, a Tornada de 
Preços - 010/2021 M. cnup objeto e a contratação de empec's.a para e.ecraç3o dos 
serv'ço. de consento (tapa bsraco) de pa-uvreortaslo asI*ttee e.,, der.,,.', nas do 
Mungapo de  Pedra Branca, atrases da Sectetar,a de Oe.rrrvoPrdnetito Urbano e Mero 
,y'ti,emste ,,eoà ee'eogada após decoevido o n'azo de 05 ais Al Pari asietiJeal  o 

contradtoera a aançda afeta. a ser contado a parti, desta paboicaçao. contoerne determina 
o Sri. *9. § 0'. cornbiesado cri, o Ar, 009. leso 1. Mine. e, ambos da lei de t,e,taçõe, 
M..ons vsfteonações na Co~ de Uc.ta.cio. no Endereço Rua Fortunato SiRva, S/re, 
Centro AdrisnrJraenso Casório Mandes 

Pedra Bisca co, 14 de vieiro de 2022 
Oi.aOASjO FERNANDES CEDIA 

Secretario de Deseascawr,ento Urbano e Meio &møvonte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

AVISO 04 LICOTAIÇÃO 
PReGÃO (1(1,60W '0 'VJOBlJGISS 

O Pnegoe.00 da Prefeitura Municipal de Peosalorte, conrun,ca aos intvessados 
que rnt,aa,a Peegio tleteõrsco Na P(0041/20fl'SG/SAP. CIto  objeto é • seleção da nret.oe 
proposta. -usando tutoras e cveostuais asursações de maternas de kunpeza e tigresse, pana 
alend,mento. das Uradades Adrneustrateeas do Sincera de Pae,afrasefCt. sendo o 
Cadastrumento das Propostas a partir do dia 17/01/2022 até 21)01/2022 is 07s isO 54* 
ww bit  o'ti, Abertura das peopostas 24/01)2022 as 0Ah0Sn e a fase de disputa - 
lances no dia 21)01/2022 à, 09 r. O Edital completo estari a ditposiçao dos 
irseeressaâos apó, esta psea.caçao no  Pnoein,o de 0400' a, 1200', no Seta' de Liciticões, 
ute www Um te gv.be/tce-rnsnicçeos e no use www boi arei 

Penatoeoa-Ci li de aew.eO da 2022 
(geRO RANGEI, ANDAI SERRIS 

Peetoe'io 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO EltIPtÕI4tCO RI 2/2022 

£ Pregoeva do Muracap.O tu',,. p,abaco que rr.isz.ra mi d'a 2$ dt Minasio 
de 2021, is 	n3Oer.n. no S'tor riwwbllcoeneeasorgbr o Ivegio tiatrõrco RI 
002/2022. ot,aendo do Processo Pie 20201101. Curto Certo e Anusoçio de Géneros 
Aiimentrcios destinados aos Programas de Merenda E gola' . PPeAt fUNDAMENTAL. 
PReSE CRECHE, PRIA! PR( ESCOtA. PNAE (iA e fldAt AU, de erteretie di Secretaria 
M,ai',c,oai de Educação. Cuetrara e oenp000 de Piquei Carisseo, conirwn,e esoee.ficaçôes 
co"u,das no termo de referência constante do Ane.o 1 do tataL O Edital e p termo 

de Rele*',cna estaria dlspoarrts rios 54,5 erre balcon'ioeas,oeg.bt. 'sw e'e gos-be, era 
Site do Municipuo e atravês do trai 	 com to a paetie da dat,,,, r1 
da publicaçio dente Avso 

Is 

' MOOALaOADI•pRtGÃO ELETRÔNICO N PERP/09072101/SAF. Objeto Rtt3tS"1t0nn t7'4Ç4Q 
PRICOS PAIS EUrOPA E (VSNTUAL CONTPAIACAO DE SERVIÇOS PARA CONFECçÃO 
MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PIRES 
F(RRIIRWCE, Contratante Prefedura Msractpal de PIRES HÁREARA, aliava, da Secetaoiat: 
SECRETARIA MI.INICCAL DE ADMINESTP.SCAO E FINA7IÇAS Contrato RI 20220103.01: Vaia' 
Global-  1$ 21076,09 (Veste e uro n'ir e setenta e seis rea,se nove cantavosl; Sagnitino-
Ana Paula (v.ngeiqoa . Sece.tánae Ordenadora de Despesas SECRETARIA 0€ tDUCAÇÃQ 
Contrata PcI 20120103021  Valor Global: IS 095 052.17 (Cento e noventa e sem mi 
trezentos. onqra.ta e vir, rean e deressete caanavopl: Srithtto Rosa Feryelea Matas 
Macedo - Seceetiesa e Oe0enadC,  de Despesas SECRETARIA MUNICIPAL 08 5101€. 
Contrato Fie 20220101.03 Valor Global e 680 709.51 (Seiscentos e ottenea má setecentos 
e A. reais e  cinquenta e ter centavos); Silnatirio tomara AraúIO Pinto Secretário e 
Ordenado, de Despesa, SECRETARIA MUNICIPAL DO TRASALHO E ASSISTENCLA SLA5. 
Contrato RIn 2022000304 Valoe Global IS G., m,13 ($esenta e Quatro mil setecentos e 
s',nee e rase reais e trepe cemlta'eos); Signatário MiADo Dansasarso Fartas - Secretario e 
Ordenado, de Despesas SECRETARIA MUPI,OPAL DE IPeRALSTRLJTTJM. Contrato Pci 
20220103 OS Vate Global IS 1 2651$ Oito ml duzentos e sessenta e csnco reais e 
oitenta e oito Lcntavos); Slgnataeio Pose Celson Macedo de Asosedo - Secretario e 
Ordenadov de Despesas SECRETARIA MUNICIPAL DE CULI1$A. TURISMO, KNENTUDC 
DESPOATO. Contrato 90 2022010106 Valo, Gaobat-  IS II 233,92 (Dezessete me o-alentos 
e turca e três rnn e noventa e doas celta'eos(. Signatário. Rosa Ftrrtun Matias Macedo' 
Ordenadoea de Despesas SECRETARIA x "~~RITO RURAL E MEIO AMBIENTE 
Contrato 11• 2012030107 Valo. Global IS IS 1.258.09 (Sete osi, cento e onquenta e  dito 
reatO Sigriataulo. Marcas Paulo Mitquaes Bezerra - Oqderi.doe de Despesas Contratada 
TIPOGRAFIA MIffuRAICA LIDA, Valor Global IS 990 523.70 (Novecentos e  novenea erA 
qsã'tianaot e swste e três reais e natenta centavos) Data da Assinatura do Termo 
05/05/2022. vØescia ata SI de derernb'o de 2022. - Siguetaro, Mateyaeso Roflues 
Moroeo Repeesertante Legal Pires vereenra cc. 03 de laneiro de 2022 Azia Paula 
Evangelista - Secretaria e Ordenadori. de Despesas da Secretaria Muruopal de 
Aaarna'rosraçlo e Finanças Rosa rerreira Matias Macedo Secretieua e Oedenadcea de 
Despesas da S.crna'na Murei de tduc,eC$o e O,dernadoea de Despesas da Sec.eituou,a 
Manicipal de Cultura. Ts,rrsnso. lwentude e Desporto Ismara Ataôpo Pinto Secretaria e 
Ordeesadoea de Oespa-sas da sacretana Momc.pal de Saude Mátco Daursasrerio Panas - 
Secretioo e Ordenado, de Despesas eu Secretana Municipal do Tnabaltio e Assistência 
local. acne (aliam Macedo de Azevedo . Secrptàeo • Oeijenadoe de Dese,eses da Secaetaeia 
Municipal de 1,1 raciteutue. Marcos Paulo Marques Bezerra Ordeenadoe de Despesas da 
Seoa'etar,a Mun.cioal da DesenvoIs,mner,o Sinal e Meio Ai"nó'a'nte' 

eXI PATO 0€ CøtlTU1O 

PREGÃO ttttRÕiiitø RI' PIPP/020711 Il/SISA 
TOldo AVISO DC CONTRATAÇÃO Processo Onginano Preelo Eletrósico nr 
PEPP/020725 01)5155, . Osqelo Registro de Preço pala Putueaeeventu,al Aquisição de 
n'edcan,entoi material hospitatar e ursateosal odontoløveo destinados a atender as 
necessidade. da Seseetana Musicipal de Saúde do Muncipo  de Pires Fenreda/Ca 
Contrataste Secretaria de Muescipal de Saude contratada . Contrato 90 ?011011ZOl 
Falai PRESTAÇÃO De SRVtÇOS 111111 ÍPP. CNPJ n' 19454 719~1 W. vate IS 
12 656.95 Contratada - Contrato pIa 2012011202 O £ V COMERCIO DE MATERIAL 
HOSPITIM, ClePi 59  05.964 985/mI-os, rasar leS 63*6I1.10 Contratada- Cocitrato Rol 
2012011303 UPIILSE HOSPITALAR D4TRIPIJIDO&A Dl M(DICAMENTO$ E MATCRIAS 
MEDICOS ITDA, CNPJ s' 10$17 l22I1'Ol valo- ES 247039,46. Contratada - Contrato 
90 20220113.04 (AUtO COMERCIO (RCP*ESENTA(Õ€S LTDA, (RIPa me 354749513~ 
76. valo. IS 67513.30 Contratada . Contrato RI' 2022011305 MEDICAL CENIEI 
CISIRISUI)OM DE MEDICAMENTOS LIDA, CNN na 21706033/1 57. valo, AS 
30.644,60 - Data da Aslernatue, do Contrato 52/01/2012 ' Vigência. 35/22/2022' 
Fiandarneastacio Lat Les Federal no 16*6/33, La Federal na 00520101. Decreto 
Man.czold is' 131/201* de 12/12/2018 e do Decreto Federal na 20014/29 - SlEnatae,00 
WNAAA A&AVJO PINTO (CONTRATANTT). (SzGPIATARaA  SI 5450€ R000GUE5 DOS SANTOS, 
ISaGr.ATARPA 7% MARIA OFRl,mGe PINHEIRO MALA. (SaGNATAIJA 3) MIX504 ARAIiJO 
SOfstlAA; (SaGROATARLA 4) REBECCA FIUZA GOULART. ISJGNATABIA 5) LI DE LIMA 
PÇIXØTQ, 

AVISO 01 UOTAÇAO FRACASSADA 
ChAMADA PSSaCA RI' CPAI/2S11210l11M1 

Tatuo AVISO DE FRACASSO DE CHAMADA PUBLICA- AGRICULTURA FAMILIAR 
Unidade Adprrss,nte. ou 	Secretaria Munotesal de Educação - ee5vasra Con.issao 

Pereseneiste de Lecutaçho - Processo Oiaçinâeus-  Chamada PtIÕI,ca Itt CPMÍJSII2I 05/SUE 
- Objeto. Aquosaçio de produtos orsundos da Agricultura Fumraae deslizado 5 rnerttda 
escola, dos Mucos da rede inunDo-aI de ensino do Mç,nle*o de Pires Ferreea/CR - Espécie 
relatórIo de  ocoeriecias relativo A CHAMADA PU$IJCA Na CP0/255521 00/SAIE - 

Presidente da ComltsBo de Licitação rraaclsco Inc Bacinta tiesenes, 

Piras Ferreea, IS de Ianeeo de 2022 
ewlcasCo 11K filaiXIMINIS 
Presidente da Con,auao de L citação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE lICITAÇÃO 
pncÃø EIXTIÓeIIcO N 10.W113022-PIAP 

E) Presidente da Cansado ele Lucilações torna público que ia enconlna a 

disposição dos interessados, a tiotaçia de Pregão Lleenôrsco n' 10001/2022.91(9, do 

Doo menor preço per,  lote, cv» objeto Registro de preço o-aia tusuna e eventual 

aq.aes'çBo de cites especialoaadn, peods,tos emnedicos honpnalaees. produtos 

lansacológicos e medicamento manipulado, em 	 Tadroas e 

admienmstnatsvos. de respoensabrdade da SeC,etarsa de Saude do eraunicipra Ditas e 

Moeiras 2 irtem de recebm.a.sto das propostas das 00' do dia 17101/2022. 2 Fim 

do recebimento de propostas és Olrn do dia 27/01/2011. 5 Abertur, e tu%ansenlo das 

propostas. das 0$01h as 08-5915 do dia 27/O1/3OI2, 4. inicio da seisto de disputa de 

preços; as 09000 o, 17/05/2022. a.naiones .aarorfrsações na nau. da Coin.snao de 

Licitação, situada i Trav 105* Jorge, 1/', i• andar, Caerpo VadIo. Quoaada'Ce. das 

07 50, as 1In0' a no ate viane Ice ca.go'e lo 

aosl NMI DE PAIVA JÚNIOR 

P.quet Carne'ro,C(. 14 de Paue.'o de 2022 ¼ 
FRANCISCA VEM LUC(A BARROSA LJ*M 

Prrgor'ra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA 	'  

(nUTO 0€ CONTRATO 	 - 1 - 

easr.LnsieyeNurrn Ia peeprnmsnn ni rt,it 

a-ai .uoeam ao raras naaie,, Se ,a p 	I - r.flt. 
raaeasa. * Orei, Ras fr,i*#s cata. - .aes or,o., 	se., - , 	anaaepnss'on; 
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n.LbIo.áo Ceará - Prefeitura Municipal de Cascavel - Resultado de Julgamento - Fui de Habilitação - Chamada Pública N 1312.01/2021. A 
rtftA 	rycmria da Educação. através da Comissão de Ltcitaçào. 'cm dnulgar resultado fase de hábil i ração da Chamada Pública n° I3l2.0112021. cujo objeto 

¶jG' é a aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da Rede de Educação Básica Pública. serba FNDE 
PNAE. para o ano letivode 2022 Eoramdcclarados Inabilitados. Grupo Formal: COOSFMCE Cooperativa Semiando Ceatrense. inscnia noCNPJ sob ore  
32.001.7400001.39. para os Itens: lO. II. 16c li. Fornecedor Individual: Jose Mana Festeira de Oliveira,CPF sobo n246.850.203-59 para todos os itens 
cotados. Habilitados: Samuel lima Meiscies: .loeineuton dos Santos Oliveira: Girlene dos Santos Oliveira: Jose Gkison dos Santos Oliveira: G,rlane Dos 
Santos Oliveira: Jocigleiton dos Santos Oliveira: Mana Luciene de Freitas: Maiano de Castro Souza: Francisco Edneuso Meio Batista: Ana i.ucia da Silsa 
Sotia: Jose Mareiodc castro da Silva; Jose Leandro Dos Santos Silva: Wiltenbcrgdos Santos Silva: COOPAFF.SP - Cooperativa da Agricultura Familiar 
e Economia Sohdazia do Estado do Ceara. pata todos os trem cotados: COOSEMCI: .Cooperativa Scnuãndo Cearense, para os Itena. 01. 05. 08. 12. 15. 
17. Relativo a Coopctatna Azroindustnal Zc Lourenço LTDA -. COPALEL. inscrita no CNPJ n`10.254.805 0001 -1 S. não atende condição de participação 
excluida do processo. conforme ata de julgamento. Fica concedido o prazo de regularização pies isto no item $$ do edital para os inabilitados. José Ednaldo 
Cipriaao - Presidente da CPU. 

Estado doCeará .Consõreio Público de Saúde da Região de Maracanaú-CPSRM - Asisode Licitação -Pregão Eletrõnico SRP N 171201202l-PE 
A Comissão de Pregão do Consõrcio Público de Saúde da Região de Maracanaú-CPSRM. toma público para conhecimento dos interessados que estam 
realizando licitação, na Modalidade Pregão ElctrõnicoSRP N' 1712.01'2021.PF, critério de julgamento nienor preço por lote. objeto seleção demelhor 
proposta para registro de preços para prestação dos scrsiços de exames de análises clinicas. através de laboratório especializado para realização de exames 
e coletas do pacientes atendidos pela Policlínica Regional Senador Almir Pinto junto ao Consórcio Publico de Saúde da Região de Maracanaú - CPSRM. 
tudo conforme especificações contidas no Teimo de Rekréncia constante do anexo 1 do presente edital. Cadastraniento das Cartas Propostas: Inicio lide 
Janeiro de 2022 ás OSbOúsnin. Timirno: 24 de Janeiro de 2022 às OShOOmin. Abertura das Canas Propostas: Inicio: 27 de Janeiro de 2022 as 08h30nstn 
Sessão de Disputa de Lances: Inicio: 27 de Janeiro de 2022 Ês 1 1h30min (Uoiãrio de Brasilia). Endereço Eletrônico da Disputa. www.comprasnctgos.br. 
Endereço l:letrõnico onde está disponível o edital: www.compra.net  gov,br. wv.tcc ce.gov.br  e vw.con,orciodes.iudeiisaracanau,coni,br. Juliana Barbosa 
Do Nascimento . Pregoeira Maracanaú.CE. 14 de janeiro de 2022 

......... 
Estado do Ceará' Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Adiamento. A Comissão de Licitação. em cumprimento ao que determina as Leis federais 
N lo 520. de l7de julho del0O2. Lei Complementar N°  123, de I4de dezembro de 2006c'suasposterioresalteraçõcsesiibstdiariamentepela Lei Federal 
N°8.666. de 2I.0611993 cruas posteriores alterações. Deercio Federal N' 10.0242019 de 20 de setembro de 2019. comunica aos inicressados o adiamento 
da sessãode disputa da licitação na modalidade Pregão Eletrónico N°  28l2.OI/2021-05. cujo objeto é a contratação dos serviços de locação de veículos sem 
condutores para atender as necessidades do DI-Mu,TRAN e Secretaria de lnfraestnilura do Municipio dcCedro.CE. marcada para 14de janeiro de 2022 
às 10:00 horas (Horário de Brasilia). em sirtude da necessidade de atualização dos dados cadastrais na plataforma para o esercicio financeiro de 2022. e a 
impossibilidade de operação nesta data, por não alterar o conteúdo de,  elaboração das propostas. fica adiada a sessão de disputa para o dia 18 de Janeiro de 
2022 ãs 1000h no soe wwss cornprasgosernamentais.gos.br. Cedro - Ceará, li de janeiro de 2022. Túlio lima Sales - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jardim- Mito de Licitação - Pregão Elctr6nico N' 2022.01.14.2. O Pregoeiro Oficial do Municipio de 
JazdinvCli. tonta público, que sem realizado Certame Licitarem na modalidade Pregão ileitõnico, Objeto: Aquisição de um eieulo tipo passeio destinado 
ao uso do Centro de Referénciade Assistência Social- CRAS. junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jazdim,CE. Inicio de acolhimento das 
propostas. 18 de Janeiro de 2022 á, 17:00 horas. Abertura das propostas: 03 de Fevereiro de 2022 ás 09:00 horas. Inicio da sessão de dispuia de preços: 
03 de Fesereiro de 2022 às 10:00 horas. atrasés do site v.v.ss.bll.orgbr. Os interessados poderio obter o texto integral do Edital através dos endereços 
eletrônicos w'ss bIl org.br e '.s. teece.gov.bi. Informações pelo telefone: (881 3555.1772 Jardim/CE, 14dejaneiro de 2022. Alberto Pinheiro Torres 
Neto - Pregoeiro Oficial. 

Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Boa Viagem. A, lio de Licitação ''Fornada de Preços N# 2022.01.11.001. :\ ('omissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Viagem. localizada na Praça Monsenhor José Cândido. 100 - Centro, torna público que se encontra á disposiçào 
dos interessados o Edital 1k tornada de Preços \" 2022.01 11.001. cujo objeto ia Execução dos Serviços de Pavimentação cm Pedra Tosca no Distrito der 
Bezcrril, conforme Convênio n 1 39.2021 com a Secretária de Obras Publicas- SOP do Co' emo do Estado do Ceará. junto a Secretaria de lnfiae,injiuta e 
Recursos 11 itálicos do Municipio de Boa ViagenvCl:.conforme projeto(s). que se realizara no dia 02 de l'esercrio de 2022 ( 02 02 2022), às I400hs. Retendo 
Edital podem ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público Boa Viagem/CE, li de janeiro de 
2022. CPI.. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ-EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° I910,01/2021.CP - A Prefeitura Municipal de Aearaú-CE. atra' és do seu Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde. Sm Ana 
Paula Praciano Teixeira. no uso de suas atribuições legais torna público o Extrato de Ilomologação e Adjudicação da licitação Concorrência Pública % 1910.0I;202 1 -CP. cujo OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da ampliação do ilospital Municipal de Aeara&CE - Ftapa 
II. junto a Secretaria de Saúde no Município de AcaraiCE. Assim verti HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente processo em favor da empresa: 
CONSTRUTORA MONTE CRISTO I.TDA,CNPJ: 18318.4460001.24. pelo VALOR de RS 3.895.847.71 (Três Milhoes. Oitocentos e Nosenta e Cinco 
Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Um Centasos). Aearsú-CE. 14 de Janeiro de 2022. Ana Paula Praeiano Teixeira - Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Saúde. 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS -,%VISO DE CHAMADA PÚBLICANCPOOI/2022.SEL)LC-O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações do Municipio de Russas-Cl: comunica aos interessados que estam abrindo Licitação na Modalidade Chamada Pública 
N'°'CPOOI2022 . SEt)UC. cujo Objeto ia Aquisição de géneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinados 
ao Programa Nacional de Alimentação Eseolar/PNAE. de responsabilidade da Secretaria de Educado e Desporto Escolar do Municiplo de Russas-
CL Fipo ltenorPrecoiroflILtil, No dia 07 de Fevereiro de 2022. às 09h. no Centro Vocacional Teenolõgico, situado na Trasessa Pedro Araújo. SN`, 
\'piranga. Russas-Cl' CVI. estira recebendo DOCUMENTAÇÃO PARA ('AI)ASTRAMENTO. O) Edital estará á disposição dos interessados apos esta 
publicação no Sire: »w.tee.ee  co' br/lícitactigli e no horário de 08h ás 16h30min na Comissão de licitação no tindercço' Travessa João Nogueira da 
Costa. Altos. N°01. bairro Centro Russas-CE. 14 de Janeiro de 2022. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO 00 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAI.DEAILABA-AVIS() DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N-  2122.01.17.001 
- A Comissão Permanente de Licitação da Prefcitura Municipal de Aivaba-CE. localizada na Rua Nieeas Arracs. N 128. Centro, tonta publico que se 
eneontraãdispostçãodos inieressadoso Edital dc Pregão Eletrónteo N°2022.0l.l'700l.GM.eujoObjetoeaContrataçãode empresa para reposição de 
peças para a frota de .cicuios e máquina, pesadas, destinados a atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Aivaba. 
CL. que realizar-se-a no dia 2$ de Janeiro de 2022. à. lSb. O Referido Edital podeis ser ads1u,rido no cndcreco acima, a panar da data desta pubiicaçSo. 
no horário de expediente ao público. de OSh as 12h coo Sire: sww.tçrse go. tsrLieitaeoes. Aivaba.CE. 17 de Janeiro de 2022 João Paulo Cardoso 
Silva - Presidente da CPI- 

Prefeitura Municipal de Quindj Aviso de Licitaçlo. O Presidente da Comissão de Licitações torna público que se encontra a disposição dos interessados. 
a licitação de Pregão Eletrônico n 10.00I;2022.PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para Iiitura e esentual aquisição de 
leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos t'annaçológicos e medicamento manipulado. em atendimentos judiciais e administrativos. 
de responsabilidade da Secretaria da Saúde do municipio. Datas e lioranos: 1 Inicio de recebimento das propostas: das oh do dia 171012022: 2 Fim do 
recebimento de propostas: ás 08h dodia 2701/2022:3. Abertura e Julgamento daspiopostas: das o8:Olhãs 08:S9hdodia 271012022.4, Inicio dasessãode 
disputa dc preços a, 09h do dia 27 014022. maiores informações na sala da Comissão de Licitação. situada  Trav. José Jorge, n. ]"andar. Campo Velho. 
Quixadá-Ce. das 0730h às 11:30h e no sitc:ww's. .tee.ce.gos br. José Ivan de Pana Jõnior. 

MiSTO 

• — _ — 


