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EDITAL DO PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.003/2022-PERP 

 

   

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DA SAÜDE - 	 coMSS ÃO DE  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A A Z PO 
Vrko 
'-' 

MAIOR DESCONTO COM BASE NO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO 
FARMACÊUTICO ABC/FARMA GUIA DA FARMÁCIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE 
QUIXADÃ-CE, 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior percentual de desconto. 
LOCAL DO PREGÃO: 	.bIIcompras.org.br 'Acesso Identificado no Iink -licitações'. 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 18/01/2022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 28101/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 28101/2022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás O9hs00min do dia 28/01/2022 

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 á licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto 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 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) 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, à 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 mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão: 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É 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 eletrõnico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadã; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
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12. ÕRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, 'a .'. -,coi9eniada como 
Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 .ejaneiro de 2021 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos á 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento 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. ÕRGÃO 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 MEDICAMENTOS A Á Z POR MAIOR 
DESCONTO COM BASE NO ÕRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO 
ABC/FARMA GUIA DA FARMÁCIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E/OU 
JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE QUIXADÁ-CE. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 

ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA: 
ANEXO III- MINUTA DE DECLARAÇÕES: 
ANEXO IV - MINUTA 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 juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrõnico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2,1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobserváncia de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2- Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada, A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso corretoras'. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de sebopA8àSrdvidamente 

credenciado junto á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei ne 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 Inidõneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá: 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
1) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante: 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n° 8666/93 e suas postenores 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 monitoramento de dados 
gerados ou transfendos 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 jurídicas 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: wbllcompras.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 mercadoras 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 
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www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do horá'rio 	db n6edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade: 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50,  inciso III, da Lei n°. 10.52012002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 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:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. diretamente ou 

MN 	através de corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias: 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10,520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatôrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40•  VII da Lei no 
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 convocatôrio e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante as 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabível, 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-la. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária. expressamente, 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 matenais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas á perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido. sua substituo. 
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3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 	 COM O" 
3.71-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo d24-(v nte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção á 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°6.666193). 
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 altemativas 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 ás especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo á proposta de outro licitante. 
3.7.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
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. 

fl 	4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizarã campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo maior percentual de desconto. 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações 
4.13-A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviado esse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
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415-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sSsao cpubItÁncerrar-se-a 
automaticamente. 
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente. admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4,18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20-Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27-No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28-A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 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, § 
21, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-no pais: 
4.29.2-por empresas brasileiras: 
4.29.3-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 às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço. para que seja obtida melhor proposta. 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33-O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que. no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à cçnfirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará \fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 	 ". itcrAÇ> 
4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeFir6 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 disposto no parágrafo único do art. 71  e no § 91  do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
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 inexequível. 
4.35.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6-0 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. 
4.35.7-0 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 passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 
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 Mchaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-0 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 à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

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

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.003/2022-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, 
a exigência referente á autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.3 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabil'dada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
S. 13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

514. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
514.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Fvkantií a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente; 
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
resDectiva. 
. 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 (ICMSIFIC); 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portada Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, 
de 2 de outubro de 2014); 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 

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

5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual penado, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores; 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 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. Autorização de Funcionamento Comum da empresa participante junto à Anvisa — Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária, para comercialização de medicamentos e correlatos (atualizada). 
5.14.4.2. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando 	plena satisfação de sua execução. Somente serão 
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considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identifí 	do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.3. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.14.4.4 Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.4.3, 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 à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.114.5 .  RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5,14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. 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 índices 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-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinadopelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e kmentos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
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atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dçtiØs  deste edital 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pêsoa legalmente 
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
e). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJÍMF 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 possivel identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes á regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e 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 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os onginais 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 à data de abertura da sessão. 
6,5- Ao Pregoeiro poderá. também, solicitar originais de documentos, para fim de verificaçâo, 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 às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadà. 
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. 
1.3 - 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 prejuizos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes. 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro lrnÇ4: clusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efio de !ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro venficarã a aceitabilidade das ofertas no que se refere à 
exeqUibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo 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 classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7,10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados, 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisao(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7,14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
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 insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital, 
7,20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Qxadá; 
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b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanh'&fo dCs documentos 
comprobatõrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de idenbficação, 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. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados. a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame á licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatõrio. 
7.24 - 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 á fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatôrios ou quando não jusüficada 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 eou 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 fianelôgrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
1.30 - 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 reladvas 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 cabiveis. 
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 á anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a prõpria 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° 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
1.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chafl, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

8- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.6 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato 

9 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.°  8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja 
classificado em primeiro lugar, é da competência do Pregoeiro. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo. por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAM ENTÃRIA(S): 
11 .1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos especificos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 71. § 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 n98.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

12. DILIGÊNCIA: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatõrio, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar 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.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o municipio de Quíxadá-Ce convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadà-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 á 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 à 
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. 	 \ 
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13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços 	 com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.24.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para o 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 assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá á administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
134. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 51, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666;93. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 11  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, 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro. 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10, O Município 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 tomar-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 econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado lote/item. 
1315. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Municipio poderá convocar os demais 
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 ônus para o Municipio de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1, O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas. de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizas, observadas as condições da Proposta. 

Trav. Jose Jol e, SíN 
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15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (e . 	spectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante-dor unicipio 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 tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
15.4. 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. 
15.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE" 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. 
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 inidóneo. 
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 período, sem prejuízo das munas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera cível 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. 
16.4 - As multas previstas nas alíneas 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. 
16.6 — 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 inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
16.9 — A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão am as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 

7— 
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16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a p . - - 	istrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©quixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, siri, Bairro Campo Velho, CEP 
n° 63.907-010, Quixadà-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 licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais ao padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos; 
d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) "Prática Obstrutiva': (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 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 física, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
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 à licitação e à execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicark  as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o'çnvolvimento de representante da empresa ou da pessoa 

Trav. Jbsé Jorge, SFN 
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COMLSSAO 
física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no deco

\  
rftc' 	•; ou na 

execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das 1mais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

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

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituídas 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° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 14 de janeiro de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos "A" a 7" por mai&dcnto com base no 
órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA Guia da Farmácia, destinada ao 
atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de 
Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
A Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá-Ce possui uma grande demanda por medicamentos, ora 

requeridos administrativamente, noutras por via judiciária, de modo que, vislumbra-se que estas aquisições 
melhorarão oportunamente os préstimos em saúde reportados aos usuários do Sistema Unico de Saúde e 
contribuirão com a perspectiva de vida saudável e de bem-estar das pessoas. 

Assim diante das demandas mencionadas, é mister compreender que seu atendimento, o Gestor Público 
deve sobre tudo observar os mandamentos legais para as suas aquisições. Neste esteio é de difícil mensuração 
para as quantidades e produtos que devem ser licitados, uma vez que o universo de medicamentos é muito grande 
em quantidade de produtos e especificações. 

Ainda neste diapasão, ressaltamos os medicamentos a serem concedidos através de ordenamento judicial, 
estes são praticamente impossíveis de se mensurar, ou seja, planejar quais e suas quantidades e, portanto, licitar. 

Diante desse entendimento, a Administração Municipal de Quixadá, estudou o presente caso, e concluiu 
que a forma mais adequada de licitar tais produtos é maior percentual de desconto, na modalidade Pregão 
Eletrônico e na forma Registro de preços. Para a escolha do critério de julgamento maior desconto, os licitantes 
deverão propor o maior desconto percentual sobre a listagem de A" a '2" do órgão oficial da Associação Brasileira 
do Comércio Farmacêutico - ABC/FARMA Guia da Farmácia. 

A modalidade Pregão Eletrônico por entendermos que alcança melhor esse público de fornecedores, que 
não necessariamente se localizam nos municípios próximos a Quixadá, é, portanto, aumentado o número de 
participantes. 

E, por fim, a forma Registro de Preços por ser um procedimento que não necessita de dotação 
orçamentária, algo impossível de vincular quantidades à sua correspondente dotação orçamentárias. 

Deste modo, faz-se presente neste termo, a figura da iniciação de tal procedimento, a fim de garantir as 
ferramentas administrativas e uma condição favorável à sua perfeita execução. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 
3.1. NATUREZA DA DESPESA: Aquisição de medicamentos. 

ITEM DESCRIÇÃO UND CITO 
VALOR 

ESTIMADO 
R$ 

PERcEN'ruAi. 
DE DESCONTO 
ESTIMADO% 

MEDICAMENTOS DE A' à z'. Aquisição de medicamentos de 'A' a 'Z' por 
maior desconto com base no Órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico - ABC/FARMA Guia da Farmácia, destinada ao atendimento das 
demandas adninistrativas e/ou judiciais, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

IJND 1 1.000.000,00 9.70% 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1. Autorização de Funcionamento Comum da empresa participante junto à ANVISA - Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária, para comercialização de medicamentos e correlatos (atualizada). 
4.2. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 
considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação do nome completo do 
emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tokladora  dos serviços e emitente do atestado; 

Trav. Jostjbi4e, S/N 
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b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 	 h 
d) período de execução; 	 . 
e) local e data da emissão do atestado: 	 \ COMISSÃO DE 

t) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
4.3. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega 
foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
4.4. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que 
dispõe o item 4.3, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado 
faz vinculação. 
4.5. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão promover 
diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5. PRAZO DE CONTRATAÇÃO 
5.1. As contratações efetuadas terão vigência a contar da data de assinatura do contrato com prazo até 31 de 
dezembro de 2022, podendo sofrer alterações conforme preceitua a Lei n°8.666/93. 
5.2. O prazo de execução do contrato terá inicio a partir da data de emissão da Ordem de Compras ou documento 
equivalente. 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO EXECUTADO 
6.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Controle e Avaliação da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-CE. 
6.2. A presença da fiscalização por parte da contratada, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
contratada. 

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
7.1.0 objeto será solicitado de forma parcelada, conforme necessidade, de acordo com as especificações do edital, 
no Termo de Referência e Instrumento Contratual, devendo a contratada observar o prazo de entrega de 05 (cinco) 
dias para as demandas administrativas, e nos casos de fornecimento de medicamentos por meio de ordem judicial, 
deve ser observado o prazo estipulado pelo magistrado. 
7.2. A contratada deverá executar fielmente o objeto previsto neste termo, dentro das especificações técnicas, dos 
padrões de qualidade exigidos e nas quantidades solicitadas pela Secretaria da Saúde. 

8. DO PREÇO, DO PAGAMENTO E REAJUSTE. 
8.1. DO PREÇO: 
8.1.1. Os preços ofertados devem ser apresentados com os valores constantes da Tabela 'A a T do Órgão Oficial 
da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABC/FARMA Guia da Farmácia e aplicado o desconto 
percentual contratado, com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam 
incidir sobre o fornecimento dos produtos licitados, inclusive a margem de lucros. 
8.2. DO PAGAMENTO: 
8.2.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
8.2.2. 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. 

Trav. José Joujb, $114 
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8.2.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em cqntait*5bté mantida 
pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores,observadas as 
disposições editalicias e deste termo. 
8.2.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
8.2.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
8.2.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 
8.3. REAJUSTE: 
8.3.1. Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste, salvo os casos de equilíbrio econômico-financeiro 
devidamente sacramentado no art. 65, II, alínea d' da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, o preço poderá ser 
realinhado desde que variação do preço seja solicitada e comprovada pela contratada. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. O município de Quixadá se obriga a proporcionar a empresa vencedora, todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação. 
9.2. Comunicar a empresa vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto, 
diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas. 
9.3. Solicitar a execução do objeto através da emissão de Ordem de Compra. 
9.4. Fiscalizar a execução do objeto, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar 
providências da empresa vencedora, que atenderá ou justificará de imediato. 
9.5. Notificar a vencedora de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto. 
9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
9.7. Providenciar o pagamento à vista das Notas FiscaislFaturas e recibo, devidamente atestadas pelo setor 
competente. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
10.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
10.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
10.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 
10.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.1.5. Atender com presteza e dignidade o fomecimento objeto deste contrato; 
10.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
10.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
10.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2  8.6, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para 
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registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a (o 
do contrato ou outro instrumento hábil'. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1. As sanções administrativas serão as previstas no Rem 16 do edital. a' R'jbZa 

COMISSÃO DE 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da 
mesma, podendo ser renovada por igual período, conforme dispõe dispositivo legal que regula a matéria. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1. Quaisquer, informações e esclarecimentos complementares relativos ao procedimento administrativo poderão 
ser obtidos junto ao Setor de Licitação, no horário das 07h30min às 11 h30min. 
14.2. Este procedimento administrativo poderá ser revogado por interesse da Administração Pública, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato ou anulado por vicio ou 
ilegalidade, a modo próprio ou por provocações de terceiros, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
14.3. Em caso de REVOGAÇÃO deste processo serão observadas as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 e 
alterações. 
14.4. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação pertinente. 

15. GESTOR DO CONTRATO 
15.1. O Gestor do Contrato, será designado pela a Secretária Municipal de Saúde, o qual deverá exercer sua função 
em toda sua plenitude, com zelo e atenção, de acordo com o que a Lei n°8.666/93 preceitua. 

Trav. José Joiqe, SIN 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.00312022-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

j#ÇçUE °>\ 

Mi 

-11 RubUC 	
A 

\ COMISSÃOD' / 
NjjCITÇÁ%.' 

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos "a" à 'z por maior desconto com 
base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA Guia da Farmácia, 
destinada ao atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

ITEM 1 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNO QTD 
VALOR 

ESTIMADO PERCENTUAL DE 
DESCONTO % 

MEDICAMENTOS DE 	A 	à W. Aquisição de 
medicamentos de A à Z por maior desconto com 
base no Órgão oficial da Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico - ABCIFARMA Guia da 
Farmácia, destinada ao atendimento das demandas 
administrativas 	e/ou 	judiciais, 	para 	atender 	as 
necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-
Ce. 

ABC/FARMA 
Guia da 

Farmácia 
UNO 1 1.000.000,00 

O percentual de desconto será de _% (por extenso) 

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 

a°. 10.024(2019) 

Trav. José Jorge-1,111511N1 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao 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 Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
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 'Jorfl$/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Yr 	 PREFEITURA DE 

y QUIXADA 

 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

 

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

 

   

Aos XX dias do mês de XXXX de 2022, o município de Quixadá, através da Secretaria Municipal de 	 
inscrito no CNPJ N° 	/ 	- com sede à 	  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 n°9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.003/2022 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 medicamentos "a" à "z" por 
maior desconto com base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABCIFARMA 
Guia da Farmácia, destinada ao atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido 
Maior percentual de desconto, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para o Item n° - foi classificada 
em 11  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 de Pregão Eletrônico n° 10.003/2022-PERP pelas cláusulas e 
condições a saber 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos at à Y por 
maior desconto com base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA Guia 
da Farmácia, destinada ao atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para atender as necessidades 
da Secretaria da Saúde 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: 
Subclãusula 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. 
e) 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. 
O 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. 
9 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 Mexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subclãusula Segunda- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Trav. José Jorge-,'511S11 
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a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (q - ; - ' oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no rninirno, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF, 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio de Quixadã 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. 
fl 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 municipio de Quixadá de forma clara, concisa e lógica. cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes 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 
municipio 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 fiscaufatura, 
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE ás 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 fornecimto decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidks com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

Trav. Jose Jorge6N 
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Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNEC 	~trados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
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 frituras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações Muras. 
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 att 1° 
30  do Decreto n° 9,488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
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 município 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 município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas; 
5.4. Encaminhar a administração do município 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 município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
71. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria da Saúde 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interessç em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que exteme a intenção de utilizar a prente Ata; 
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g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edM9i4ação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 
Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim corno 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 0 
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. 
§ 2 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. 
§ 31 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
li - 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 cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
9.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para 
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Subcláusula única - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o municipio de Quixadá não 
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie à contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O municipio de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
frituras 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 forneciento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será forma'ado por intermédio de: 
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a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só £. 	jR4stm de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; 
b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no período 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; 
c) 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 mínima 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: 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: 
a) Ensejar retardamento da realização do certame. 
b) Cometer fraude fiscal. 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
d) Apresentar documento ou declaração falsa. 
e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
O Comportar-se de modo inidôneo. 
g) Cometer fraude na entrega do produto, e 
h) Descumprir prazos. 
Subcláusula Segunda: 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 período, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
Subcláusula Terceira: A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a 
advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das sanções legais na esfera cível 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. 
Subcláusula Quarta: As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
Subcláusula Quinta:O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, 
momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
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Subcláusula Sexta: As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o MunieIp-de ; ixadá serão 
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar 
prejuízos para a Administração. 
Subcláusula Sétima: A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será 
aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
Subcláusula Oitava: As sanções previstas na subcláusula anterior poderão ser aplicadas à Contratada que: 
a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
Subcláusula Nona: A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra 
Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
Subcláusula Décima: Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo 
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do 
contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior, 
b) Seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível 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 tornar 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 1 a XII e XVII do Ali. 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 à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Ali. 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 rebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
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Subcláusula Segunda No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da con'tváadj•'€8n{unicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado ap6101 (um) dia da 
publicação. 
Subcláusula Terceira 	A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá 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. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art, 67 e 
parágrafos. da Lei 8.666193 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vicios redibitõnos e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 10. 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 qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue á CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLAUSULA 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. § 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 ri9 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 
hábif'. 
Subcláusula única - As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo credito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira . O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao municipio de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
municipio de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
municipio de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão. cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79. inciso 1. da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O município de Quixadá providenciará a publicação resumida desta Ata trimestralment&nos tétmos do art. 15, 
§ 2 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

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 2022. 

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 

   

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÕRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADO 

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

'P  UEG 

COMISSÃO DE 
lOTAÇÃO 

  

  

  

Ifl 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

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

r 
Rtbri 

	COMISSÃO DE 

QUANTITATIvOsr4±.  

Ir  a. 

AN 4UIÃMLflk w 
Jfl PREFEITURA DE 	s - 	.. a• •us' a a a 

Quixadá-Ce 	de 	de 2022. 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 	 celebrada entre o 
municipio de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.003/2022-PERP. 

ITEM  

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

ESTIMADO 
PERCENTUAL 
DE DESCONTO 

MEDICAMENTOS DE A' à Z. Aquisição 
de medicamentos de A à Z por maior 
desconto com base no órgão oficial da 
Associação 	Brasileira 	do 	Comércio 
Farmacêutico - ABC/FARMA Guia da 
Farmácia, destinada ao atendimento das 
demandas administravas e/ou judiciais, 
para 	atender 	as 	necessidades 	da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

ABC/FARMA 
Guia da 

Farmácia 
UNO 1 1.000.000,00 

O percentual de desconto será de _% (p0 extenso) 

Trav. .Joséi, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V-MINUTA DE CONTRATO
IÇ"  

CONTRATO N° 	 \ 	
ub 

tssÃOCOM 
ICIIN 

oE) 

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1.0 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, 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, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 10.003/2022, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu Ordenador 
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de medicamentos a' à z' por maior desconto com 
base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA Guia da 
Farmácia, destinada ao atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo 
de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada e anexo a este termo. 

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 ELETRONICO N° 
10.003/2022. 

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 previdenciários 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 n- embalagem marca, destino, quando for o 

Trav. José J'rge, IN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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caso, e as demais caracterisbcas que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fa 
comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à confie

bens. 

\ COMISSÃO DI / 
- 	 - 	 fl CITAÇAO - 

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisonamente 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 do 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 irregulandades 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 prejuizo das penalidades cabiveis: 
2. Na hipótese de substituição. a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 
3. Se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação. sem prejuizo das penalidades cabiveis. 
4. Na hipótese de comp!ementação, 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. Opagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
5.3.1. 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 reapresentaçãq. 

F'5- 	
N 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Trav. Jose Jotsc, S N 
Campo Velho, 63907-010- Quixada-CE 
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5.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autonzação de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma uni 	._i 
\1jç; 

nota fisca VI atura. 	 h 
5.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, pai 	._-.-Ç 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 	 \ roMtSSÃ00hJ 

- LlCIU/ 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2022, 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 
respecvo 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, pelo periodo de 12 (doze) meses da 
apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais poderão ser 
reajustados com base no indice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, 

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 Município 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, previdenciãrios, fiscais, comerciais e tributados, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.668/93: 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE: 
j. Oferecer garantia minima 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. 

Trav. Jose Jorge, 5  

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 	" 	Rubrica 	  ' 
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste COMISSÃO DE 

contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual; 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercicio 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 Ido edital. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr.(a) 	  e 
consiste 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 estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
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 á regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experléncia 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 fomecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 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 §§ 10  
e 21  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrõnico, 
quando disponivel. 

m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

Trav.3rge, S'N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente £'r.iç. \l5%l..t%' 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte ..: 
fiscalização. 	 - Rubrta 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pe' coMIssÂo DEJ 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11.0 contrato 56 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 conesponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
como art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° 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 "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

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

PARÁGRAFO SEXTO 
A Contratada deverá observar também as sanções previstas no instrumento editalicio. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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° 10003/2022-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 município 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. 

XXMflXXJ(X 	 XXXXXXX 

Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPFN°: 

	

2. 	  
CPFN°: 

Trav. José Jbrge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	 

 

  

  

     

ITEM 

       

       

   

OMISSÃO DF. 

 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

ESTIMADO 
R$ 

PERCENTUAL 
DE DESCONTO 

MEDICAMENTOS DE 'A à W. Aquisição 
de medicamentos de A à Z por maior 
desconto com base no Órgão oficial da 
Associação 	Brasileira 	do 	Comércio 
Farmacêutico - ABCIFARMA Guia da 
Farmácia, destinada ao atendimento das 
demandas administrativas e/ou judiciais, 
para 	atender 	as 	necessidades 	da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

ABC/FARMA 
Guia da 

Farmácia 
UNO 1 1,000.000,00 

O percentual de desconto será de _% (por extenso) 

Trav. Jos'Jiêe, S/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 



fl PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

,4uE Q4 

AVISO DE LICITAÇÃO 

RubflC 

\ co.tssÃo DE 
LICITAÇAV 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixada - 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° 10.00312022-PERP, do tipo maior percentual de 
desconto, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos A à 
Z por maior desconto com base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico ABC/FARMA Guia da Farmácia, destinada ao atendimento das demandas 
administrativas elou judiciais, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-
Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 18/01/2022; 

• 
2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 2810112022; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 28/01/2022:4. Inicio da sessão de disputa de 
preços: ás 09hs00min do dia 28/01/2022, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 
11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 14 de janeiro de 2022. 

o 
OSÊ IVAN DEPA 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 18/01/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL O POVO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



José Ivan de Paiva 

Pregoeiro 

rv 

PREFEITURA DE 	g 

Q U 1 XA DA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

  

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 10.003/2022-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos A à Z por maior desconto 
com base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ABC/FARMA 
Guia da Farmácia, destinada ao atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, para 
atender as necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 14 de janeiro 
de 2022 no flanelôgrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 14 de janeiro de 2022. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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RESCISÃO CONTRATUAL 

1.'? azembro 
Publicado por: 

Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Ideatlfleador:AC6DC470 
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JOSÉ ERJSMA NOBRE DA SIL VEIRA FILHO 

oecretário de Planejamento e Finanças de Quixadá. 
Publicado por: 

Francisco Thiago Pessoa de Quciroz 
Código Ideatiflcador:3F349C8C 

Ceará, 18 de Janeiro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII N°2872 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ • A Secretaria de 
Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Quixadá. toma 
público a RESCISÃO CONTRATUAL, conforme preceitua o artigo 
78. inciso XII, e artigo 79, inciso 1 da Lei 8.^ referente ao 
contrato celebrado entre a Secretaria de Planejamento e Finanças e a 
empresa Linkage Publicidade Tecnologia e Serviço LTDA-ME, 
decorrente do Pregão Presencial ri°  PP2017/077DU0. cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de publicações de matérias Institucionais legais, em Jornais de 
Grande Circulação, Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da 
União, de responsabilidade dai diversas unidades gestoras. 

Quixadá-Ce. 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Planejamento e Finanças, toma 
público o extrato do 40  Termo Aditivo aos contratos resultantes do 
Pregão Presencial n° 078120I7DUG. CONTRATANTES: Secretaria 
de Administração. Secretaria de Planejamento e Finanças. Gabinete 
do Prefeito. CONTRATADA: ASP - Automação Serviços e Produtos 
de Informática LiDA, através de seu representante legal, o Sr. 
Raimundo Freire de Brito Neto. OBJETO: contratação de empresa 
para prestação de serviços em cessão de direito de uso (Locação) 
de Sistema Informatizado e Integrado de gestão que contemple 
administração orçamentária e financeira, controle de 
compras/licitações, bens patrimoniais. almoxarifado, SIM 
(Sistema de Informações Municipais), folha de pagamento, 
sistema informatizado do CAF (Central de Abastecimento 
Farmacêutico) e o da Central de Marcação e regularização de 
consultas, além dos serviços inerentes, para atender as 
ecessidades da Secretaria de Planejamento e Finanças de 

Quixadá/CE. O presente Tenno Aditivo tem por objeto prorrogar o 
prazo de vigência dos contratos originais até 29 de dezembro de 2022, 
a partir da data das assinaturas dos contratos. Signatários: Robeita 
Glicya de Sã Felix. Secretária de Administração: José Erisma Nobre 
da Silveira Filho. Secretário de Planejamento e Finanças; Lorena 
Gonçalves Holanda Amorim. Chefe de Gabinete. Data das 
assinaturas: 21 de dezembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identiflcador:08 106084 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 10.003/2022- 

FERI' 

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° 10.003/2022-PERP. do tipo maior 
percentual de desconto, cujo objeto é Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de medicamentos A ã Z por maior desconto com 
base no órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico ABC/FARMA Guia da Farmácia, destinada ao 
atendimento das demandas administrativas e/ou judiciais, pata atender 

as necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e 
Horan.... 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 18/01/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do 
dia 28101/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 28/01/2022: 4. Inicio da sessão de 
disputa de preços: ás 09hs00min do dia 28/01/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge. sin. lo andar, Campo Velho. Quixadá-Ce. das 07:30 ás 11:30 e 
no site:www.tec.ce.gov.br. 

.,ost IVAN DE RAIVA JÚNIOR. 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldeatiftcador:61 B898C2 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Aviso de Homologação e adiudicacão. Pregão Eletrõnico rio 
2021.12.30. 1. Obieto: Aquisição de 02 (duas) Ambulâncias TIPO A. 
0 (zero) KM. destinado ao das necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, nos moldes do Convénio n' 2212021 e MAPP: 4714 
firmados entre o Município de Quixelô e a Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará.. conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante Vencedor: a licitante CM VEICULOS 
ESPECIAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI inscrita no CNPJ n° 
23.459.837/0001-07 classificada no Lotei - Lote único - Ambulâncias 
tipo A. no valor global de RS 238.000.00 (duzentos e trinta e oito mil 
reais), de conformidade com Vencedores do Processo Adjudicação 
(Mapa Comparativo de Preços) acostado aos autos. Homologo e 
Adjudico a presente Licitação na forma da Lei n°8.666/93 - 

VIVIANA BEZERRA GOMES 
Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Data da Homologação: 17 de Janeiro de 2022. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código Identificador: 19C28752 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N024/2022 

PORTARIA N 024/2022. 

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, nomeia 
Comissão Processantc e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Quixelõ/CE. o Senhor José Adil Vieira 
Júnior, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. considerando: 

As informações prestadas no Oficio ti0  003/2022. da lavra do Sr. 
Secretário de Desenvohimento Agrária e Meio Ambiente, 
comunicando possíveis Irregularidades no Serviço Público praticadas 
pelo sersidorJURTONIO OLIVEIRA AL VES (Matricula n°1110): 
O procedimento previsto no artigo 131 dc artigo 125. ambos da Lei 
Complementar Municipal n° 031, de iS de Dezembro de 2006 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de QuLveló/CE); 

RESOLVE 
Art. 1' - DETERMINAR a instauração de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possível 
falta disciplinar praticada pelo(a) servidor(a) JURTONIO 
OLIVEIRA ALVES, ocupante do cargo efetivo de Agente 
Administrativo, Matricula ri' 1110. lotado(a) na Secretaria 
Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, domiciliado na Travessa 
Samuel Vieira Ibiapino. 55. Centro. Quixelõ/CE. consistente em 
ausência intencional ao trabalho no período compreendido entre os 

www.diaziomunicipal.com.br/aprcce 	 117 
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O índice reúne os indicadores de prccos ao produtor, ao consumidor e o custo da 
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. CRESCEU 

Verdade. O PIB da China cresceu 
8,1% em 2021. Foi o maior cres-
cimento em uma década. ante-
riores, após uma alta de 4,9% no 
terceiro trimestre. 
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1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÚS 

AViSO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 10 2021.01.13.02- 7? 

A Preleitura Municipal de Pacejso, através da Secretaria de Educaçio, localizada 
na Rua Tabeliso joaá Gansa PaM Centro, Paca)ut.Cf, comunica aos interessei que no 
dia 04 de N'seteiro de 1022 as 903 hora:, abrea Lac.taçSo na modalidade Tomada de Preço 
IdE 2022,01.13.02 TP. CUlO objeto e a reforma, amp4aç3o e coesstruç30 de  pr4dro para 
riateroriasnentO permanente do depósito da merenda escolar do Mt.ncipo DE Paca1unlC1 
Basaco/iermo de refentrlcia em afino ao Edital O Edital poder, ser retirado na Comrst3o 
Permanente de sic.n&çao, no endereço acesa, no horário de OSOO ás 12:00. ou pelo Portal 
de Licitaçoes dos Munic,os no Iate do tribunal de Contas do Estado do CearèTCE 
(lttpn //ht,taco.s toa .ceoy brfj 	e 	no 	Ser 	do 	Mun,c...o 	dc 	Pacajus. 
l,rtpsj/isw.e.p.cajus.ce $o-e Sri 

PecaauSCZ. 1' de janero de 1022. 
ioSC DM104 COSMO DE OINEIRA 

Secretário de Lducaçi 

AVISO DE IICITAÇÂO 
TOMADA DE PREÇOS Idt 2022.01.13 01. CC 

A Prefeitura Mun,c,pal de Pacapas atraves da Secretaria de Educaçio, localizada 
na Rua tabelião José Gama I'dho Centro, PacalusCE.  Cdnnursca aos nttressados que rio 
dia 03 de (estreito de 2022 as 9,00 horas. abrira Lacitaç2o na modalidade Tomada de Preço 
Par 2022011301- TP. «o objeto * a reorma e ampl,açho da escola de tnnlno 
nundan'uenta: ESAU Noguera de Quero; do Muraciplo de Pacajus/CE, conforme projeto 
basco/ternso de relerencle ar, aneso ao edital. O Edital poderá ser retirado na Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço acima no horano de OS DO ás 17 00 tio.,ou peio 
Portal de Licitações dos Murnrciooa no s'te do Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE 
(https//lcitacoes tctce gov.br/} 	e 	no 	Site 	do 	Municipio 	de 	Pacajus 
http://wwrre.pacan.as  cc gov.br/ 

Pacajus-CE, li de Janeiro Co 2022 
3058 DARLAN COSMO DE OLIVEIRA 

Secretário de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRØ#.ICO Ni  17.OI.2022.O2'PESÃP 

A Prelelrura Municipal de Palriano, atrases de sua Pregoeira, torna publico, que 
fará freihcstacio, na ~~ Pregão Eletrônico .117.01.2022 Ol-PESRP, tino 
menor preço por lote, Cup obsto á a lutara e eventual aquisição de rned,caatentos. soros 
material de laboratóa,o e material pera raio 5, na.. a Secretaria de Saude do Mun,csp,o, em 
con rn ior,dade coes os requisitos e conduções do edieale teus... O recebimento das 
propostas se dará atrest do use www bbmnetàc'tacoes cor" W. aparte das OShlOns,n do 
dia 19 de aaterro de 2022, coei, data de abertura das Propostas no dia 31 de lanoso de 
2027. as 8559mn e "ic0 de d'sØda de preços no da 31 de jane.ro de 2022, as 91s O 
Ed,ral 	encontraso 	dispoeal 	nos 	seguintes 	endereços 	eletrônacos 
svs'w.bbmnetficrracoes sorriS. e lsltps f/licitacoqs.tce cc gor bel. Os Interessados poderjo 
obter rnforn'aç(res detalhadas no tato, da Con'sasnio de licitação, eis dias de eapeduerrte 
noea'saI. na Ai Poss'don'o Barrrto, 330, Centro, ou. através do telelone 0.481  3415' 
1050. 

Palhano-cÃ. 17 de janeiro de 2022 
MARIA VANIJSIA SIRVA SOUSA 

Preesesa 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 17 01 2022 02PESaP 

A Pretes'tura Municipal de PaIhatvo. atrases de soa Pregoeira. wna publico, que 
rara realsiar licItação, na moda"dade Pregio Eletrônico n9 17 012022 01'PESRP, taoo 
menor preço por lote, cuo obteto * a Litura e eventual aQsrsaç3O (te material nsádco 
hospitalar, para a Secretaria de Saude do Mi.osioi em conform,dade com os reQuunitot e 
condaçtel do edital e seus anc. O recpbrurr,errtt das propostas se data atravás do sane 
rrww bbnv,etlicitacoes tons br, a parir das OSls3Omin do dia 20 de ,jriesro de 1022. sons 
data de abertura das Propostas no dia 01 de (isento de 2022, as ttiSSmin e inicio de 
disputa de preços no da 01 de ftssrr,ro de 7022. ás 91% O Edital encontra se dicono,1 
nos 	sag,a'ntes 	endereços 	eletrônicos 	eww bbmnetllcitacoes com br 	e 
httosj/áotacoes Ice se gov.br/ Os interessados poderio obter noviScumuições detalhadas rio 
setor da ComIlão de Licitação, eu,o duas de espedienle normal, na Ar Possdoalo Barreto, 
330. Centro, ou. lira-rés do telefone I0MI 34554ØS0 

Paisano ' CE, li de laneiro de 2022 
enRIA VANUSIA SILVA SCVSA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 

AVISO 0! LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 2022.01.12.I'TP 

A Comissão Permanente de Icitaçio da Prefeitura Municipal de Paracuru 
Ceifa torna publico, para con'.ec,mentO dos interessados. que no prõairrto dia 03 de 
fevereiro de 2022. as 091s onrnn  Inca  tsorasf estala realizando licitação, na rnlodalidade 
Tornada de Preços, cnuéno de ulgamento menor preço global, tombado sob o P0 
20220112 l'IP, com fins a tomada de preços visando contratação de ennpresa para 
reforma do Mercado Municipal do D'stnto de Poço Doce de interessa eu Secretaria de 
lntrae'strutura do Mucoccio de Paracriru O qual enconi na integra na sede da 
Con'sissão. situada a Rua Coronel Me.reles, Ide 07, Centro, CEP 62 6i0'. Paracs.ru, 
Ceia Maiores informações no endereço citado, pelo fone (85) 3344 151102.  no horário da 
cai sOl, mn 11(01% ou pelo sue http.//ns,anacipios toe ce.gov.br/ic,tacoei  

Paracuru . CC. 17 de anoso de 203' 
10110 MARCOS BRAUN NETO 

Presdente da CPI, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 

AVISO 01 LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO No Ilos,0v2022.saP 

A Comissáo Permanente de LlC'taçao da prefeitura Municspal de Pereço, localitada 
na Rua Maria se..,.. Maniei. no (54, Centro. pere,ro/(e, (ri' .5.. 	. lei 1681 aSlT-5200, 
cornunca aos irteresnados Que 50 dia 31 te janeiro de 2022.09 005,. estará abrindo licitação 
na rrooasd,de Pregão tletrónico Ida 1701 01/2022'SSP. cujo objeis e o Registo de Preços 
dentado a aqsas.çlo de gêneros almersricios. destinados ao Programa Piaconal de 
Aiimentaflo Escolar PNAE, da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria de Eoucaçio e 
Desporno ao Msaslcspc de Percuto/tE. conforme anoso 1 O edeaJ compteto estara dlsponmstt 
no endereço acima, a ,artr da data desta publicação, no rsorario de atendimento ao ps.blco. 
de 07 «515, as 11 IDi'1. ou pelos os s,te. sena DII ore Se. os, pelo o Portal das Licitações 
hIlp //lrsurscloios Ice te gee br/tce'rsursc.Oiot/ 

Pere,ro'Ct, 57 de janeiro de 2027 
(RMILSON 005 SANTOS QUEIRO! 

Prego.,. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CHAMADA PUBLICA MC O113.02/2022 

O Pre,4erste da Cornrssjo Permanente de Licitação, atraies da Secretaria da 
Educação, Cultura e Iratentiade torna publico o Edital obtetrrando a aqiasiçâo de (meros 
atin-ent'icios da ajr.cnaltura Familiar, rara lerem utalgadol na merenda escolar, da Rede de 
Ensino da Prele,eura. Periodo e local para entrega rios envelopes De 18/01/2022 a partir 
das 0805 ate 28/31/2022. as 141, na sede da Prefeitura. Sala da Com.stao Permanente de 
Licitação, situada na Rua lsnenal Gondim, nt 221. Bairro Centro CEP 6086O' 
Ilrldorttarna/C(, Local r (lata de Abertura dos envelopes a abertura dos envelopes da 
chamadas publica sara proierida em sessão publica e ter realgada no dia 31101/2022 às 
09i,, na W. da Comissão. O edital completo encontras. depositeI no endereço 
eletrônico. MIps //pindoretama.ce.gov  br 

JOSIMAR COMES SOUSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO EIETRÕeIICO Na 01.13.01/2022 

O Peegs.o, atrarés da Secretaria da Saude, torna público que te encontra á 
64pos93o dos ,nterensados o edital do Pregão Isetrónico n• 01 130112022. que tem por 
ob1eto a aqu'slçio de 02 (duas) ambulbsc,as para o uso do Sistema lJnico de Saúde no 
Muncipo conforme convj 	023/202' firmado entre a Ptefeitsa'a Municipal e o 
Secretao,a da laudo do brado do Opera. Recebimento das propostas, a partir desta 
publicação até o dia 28/01/2022. 3s 0*, Piorano de Brasil., abertura das propostas, no 
n'lo sesse bbmnet com.bm. O  nico da sa'tsão de disputa de preço.. 28/01/2022 as 031,, 
horário de Brasil., no sitio we,nir.bb'nnet canSe. Intormações (reais: O Edital podera ser 
obtido atraie, do titio rel.r4o acima e densas inlormaçóas poderio ser adquiridas no 
endereço: Rua luversal Gond,m, nR 222 ' Centro . Pindoresama,/CE Telelones 85)  3975-
3427 13375 11191.  de segunda a .etia.le,rl, das 0855 as 1405 es interessados eicam desde 
sI notdlcados da necessidade de acesso ao sElo seara bbirmet.cons br pata verIfIcação de 
inforniações e alterações supervenienres 

lOSlPMlt COMES 501,/SÃ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE LICITAÇAO 
PEGAO ELLTROeaICO Ia' 2022 01.11.1 

Pregão Cletrón,co Na202205171 A Pnegoeu'a 01 do Mun'c'plo de 
Porteiras/tE torna publico que sara realizado Certame Lacitatório na modalidade Pregao 
Eletrônico Obieto  AQuisição de grieros al,n,ent.çios destinado, ao Programa de 
Al'nentaçao Escolar do Município da Porse,ras/CE. conforme .specifl.caçbr, constantes no 
Edital Convtcatorio. Inicio de acoe.rntnto das propostau Dia 19 de laneiro de 2022 a 
partir das 17.03 horas Encerramento & acollsa,e,'sto dia propostas. Dia 31 de janeiro de 
2022 ás 10:30 horas Inicio da sessão' Na 31 de 1aneiro de 2022 ás tios horas . através 
do Portal de Compras do Municio no SIte 	iicitacaoporte.ras co.n,br. Os interessados 
poderão obter o testo integral do Edital atrases dos endereços eletrônicos 
s'iww,portelras.cejov.ta, sinrw.licitacaoporteiras.cons.br  e www toa .ce,goicbr Informações 
pelo telefone (88)  35571254 l9'211l. no horário de 0300 as 12001w, 

Porteiras/Ct. li de laneiro de 2022 
MARIA ATINE MENDES warDs 

Pregar ia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO Di LICITAÇAO 
Ao anilômo ei' 10,(03/29flP(RP 

O Pregoeiro di Comissão de Licitações lori'a lusito que se encontra 
disposição dos inleressados. a Licitação de Pregão E;etronico nu  10 003/2022'PERP. do tIpo 
maior perceetual de desconto, cujo Objeto RegIstro de preço para futura e eventual 
aqu'sição de medicamentos A à 2 por maior desconto com base no orgão oficial da 
Asnociaç.ao Bratileira do Comercio Earmacaui'co ADCIEMMA Guia da Parmacia, destinada 
ao atendrnento das demandas admirsstrativas e/ou judiciais, para atender as necessidades 
da Secretaria da Saude de Quiaada'Ce Datas e Ilorarios: 1 Irscio de recebimento das 
propostasi das css do dia 18/01/2012. 2. rim do recebilnsento de propostas. as 0815 da dia 
28/01/2022; 3. Abertura e Juilgamnerto das propostas' das 01 ás 08 SOei do d'a 
28/01/2022, 4 laico da sessão de disputa de preços as 095 do dia 28/01/2022, ln.aores 
rnrormaçôe's na sala da Comissão de ticiraçao, situada a Trav José Jorge. ,/n, IC andar, 
Campo Veeso. Ousada Co. das 07 Scas as 11 30he no sole san Ice cc gov br. 

IOSE IVAN DE PANA IÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
CONCORREPRCIA PUBLICA Na 1.08.10.2021 

O Prasidense da (omissão de LicItações da Prefeitura Municipal de Russas (E 
torna publico pira conisecirnento dos interessados. que no da Vinte e Nove de Derern.tro 
de Dois Mil e Vinte e Um (29112/2011) totais Abertos os Envelopes de Proposta de Preços 
de Concorr*encsa Publica Na COlOS 102021 com (ins á Seleção de Mrpttnor Proposta através 
de Regrtnro de Preços pera a Estura e Eventual Cctitrala90 de empresa part prestação de 
servIços de manutenção, reforma, requalificaçlo, conservação e reslaia'açao de bens 
,rnésers (rnasulençao predial), dos prédios e tQ,alpaenentos publico, vinculados as d'versas 
Unidade. Adnsn,strasivis (Secrerariasl da Prefeitura Municipal de Russas, Pelo Maior 
Percentual de Desconto Olenado com orçamento baseado na tabela SEMEIA sigeiste (com 
de,oneraçãdl eou SINAPI vigente com desoneraçiol das Empresas Nabilitadis Tesa corso 
Resultado F,ns a EMPRESA VIPiCtOOM IEUMiCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (IREs, 
inscrita sob CJLCI Na 21 539 049M1 03. pelo PAStOR PrRCENtUAI. DE DESCONTO 6s 
ISa's por centol Pica aberto o prazo recur'tal confotrnse Art 109. 1 a da sei 8.644)93 N&o 
havendo .ntenção de recurso o trimlte procestual dava Pro'sseguinsento em 16 de Janeiro 
de 2022. Travessa Jolo Ilolsapira da costa. Nolo 05, Bairro Centro. Russas/ti 

Russas 'CE, 14 de laneiro de 2022 
ORCE AUGUSTO CARDOSO DO NAXIMIP1TO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ElEn6ealco Nt 12.01.00112021.PtAS 

Obreto Regrttro de preços para aqurtiçao Sutura e parcelada de ganieros 
atanenticios Ipereciren e não perrcrrenl destinados ao atendimento do ProEra.sa Nacional 
de Alimentação Lucolar e demais programa, da Rede de Ensino do Munc:r.o de Saboeiro' 
Cl, de responsabilidade da Secretana da Educação. coesforrrue termo de Reaerénc,a Data 
da sessão dia 23 de aneto de 2022. as 090:) frotas Edital e Local senis bil orp br 
Travessa Senador Miguel, n' 55, Centro 

Saboe,ro'CE. li de anero de 2022 
~IA DANIELE DA SILVA 

Pregoei 

is eia.,os, - ir .rrrrae, .e.i.aionsa 
,s,., __ Ser, Irr.rins - srszr ossaac7a,i lax 'a' 

Giu,.ea. ,uaserrmir ,0.a.,,,, te - a oco - :i,ta,':oit 	P 
vir-_ou,- ealisraaa ar traies Psia,is I,,d,r. CP iri 
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Prefeito,. Municipal de Quixadá -Avião de Licitação- O Pregoeiro da Comissão de Licitaçócs torna pMico que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação de Pregão Eletrônico n' 10003 2022-PERP, do tipo maior perccntual dedesconto.cujoobjeto: Registrada preço pan fuiura eesentual aquisição 
& medicamentos A á Z por maior desconto com base no órgão oficial da Anociação BrasileirsdoCoqnétcio Fannacéuiico ABCJFARMA Guia da Farinâcia. 
destinada ao atendimento das demandas administrativas e ou judiciais, para atender as necessidades da Secretana da Saúde deQuixadá.Ce. Distaste Horários: 
1 Inicio de recebimento das propostas: das 08h do dia 1501/2022; 2 Fim do rcccbimcntodcpropossas: õs08hdodia 28,li2022; 3. Abertura ciulgamcnto 
das propostas: das 08 011, ã, 08:59h do dia 28'0112022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 28i01/2022. maiores irtíonnaçõcs na salada 
Comissão de Licitação. situada  Iras. José Jorge. sus. 1° andar. Campo Velho. Quixadá.Ce, das 07:30hás 11:30h em  site:ssss Ice cc so' ta. Jose handc 
Paisa Jõnior 

E Ou 1'ADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N 002/2022/ff - 

	

/3) 	'bjnissão de Licitação da Prefeitura Municipal de lracema.CE toma público pito conhecimento dos interessados que no dia 28 de Janeiro de 2022. 
4  às*7. no Scior de I.mcitaçâo da Prefeitura. localizada a Rua Deita Ilolanda, N° 19. Centro. Iracema-CE. estará realizando Licitação na Modalidade 

	

çs. 	W7reiofrcscnçi N0022O22 P1'. com o seguinte Objeto: Contratsç&ode empina para prestação de serviços técnicosnpeciallzados de manutenção 
sjti.a e corretisa em equipamentos e aparelhos odontolõgicos. bem como hospitalares. no centro de saide, postos de saúde e hospital do 

Municjio de lraeema.de forma parcelada. conlormeAneso 1 desle Edital(1ermo de Referêncla).JUSTIFICATIVA: Necessidade dc rcpato dc soai 
Rttw' 

	

	iwporncia. paiaquc não haja descontinuidade no atcndmscnio Iktmnia-se no Valordc RS 125.199.96. Oqual encontra-sena integra no Sctordacomissão 
.ntsØÇPêfniÁncnte de Licitado, no endereço acinta citado e no Sitc do 1(1:: httvs; :ww.x,trçjegovbr.. IracemaCE. 17 de Janeiro de 2022. Karizla Luzia 

Serpa Morais - Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - CÃMARA MUNICIPAL DE CARIRt - EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N' 003/202I/CAM-PD - 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Y 003120211CA.%l-PD - MODALIDADE: Dispensa de Licitação N' 003/2021/CAM-PD. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Prestação de serviços técnicos especializados de processamento de dados relativos a confecçáo e processamento de D!RP. RÀIS. GFIP. DCTF e assessorias 
e consultaria em recursos humanos junto a Câmara Municipal de Carirõ.CE. CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS: As Despesas 
decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria. prevista no orçamento do Municipio de Caziré. para o exercício de 2022 
na DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  N°: 01.01.010310101.1.001. ELEMENTO DE DESPESA N°: 3.3.90.39.00. VALOR TOTAL DA PRESENTE 
CONTRATAÇÃO: R$ 39.600.00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais), PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de Dezembro de 2022 a partir da data 
de assinatura deste contrato, ASSINA PELA CONTRATANTE: Virgina Soara Aguiar - Presidente da Câmara Municipal de Cariré. ASSINA PELA 
CONTRATADA: Cleverson Gonçal'.es Ximenes - XCONTROL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLES 
LTDA. Carlré-CE, 17 de Janeiro de 2022. Antonia Aguiar Panela - Presidente da CPL. 

ESTADO DOCEARÁ- PREFEITURA MVNICIPAI.DECRATEÚS-EXTRATODECONTRATO-TOMADADE PREÇOS N°008/2021-SEINI'RA 
- O Secretãrio de lnfraestrutura do Município de Ciateús-CE toma público o Extrato de Contrato N° 12.01.2022.01 decorrente do 'fornada de Preços N° 
00812021-SEINFRA. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N': 10.10.15.451.0332.1.010-; Fonte de Recursos 510.0000.00. ELEMENTO DE DESPESAS 
N°: 4.4.90.51.00. OBJETO: É a Contratação de empresa para a presunção de serviços de pavimentação de via em revestimento primário no trecho que 
liga o disinto de lnpuã a sede do Municipio. conforme o PT de N° 1070084-09. junto a Secretaria da Inirsestrutura do Município de Crateús - CE. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: I2dO1/2022 * 1214:2022. CONTRATADA: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNfl sob o 
N' 04.302.2100001.95. com  um VALOR GLOBAL de liS 1.024.604,11 (Um Milhão. Vinte e Quatro Mil. Seiscentos e Quatro Reais e Onze Centavos). 
ASSINA PELA CONTRATANTE: Agileu de Meio Nunes, ASSINA PELACONTRATADA: Anderson Femandes Costa. Crateis-CE, 17 de Janeiro de 
2022. AgUce de Meio Nuna - Secretário de Infrae,trutura de Crateis. 

ESTADO DO CEARA -PREFEITURAMCNICIPAI.l)E MORAÚJO -AVISO DF. LICITAÇÃO-PREGÃO F.LETRANICON' 170I.01f2021 - A 
Prefeitura Municipal de Moraõjo, através da Comissão de Pregão, toma público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 31 de Janeiro de 
2022. às 09h30mln, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrõnico N? 1701.01:2021. Objeto Aquisição de géneros alimenticios destinados 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. junto a Secretaria de Educação do Município de Moraújo. O Edital estam disponicl nos 
Sities ssww bll ora.bte bttos:/ licitacocsjce cc govbr  ou nos dias úteis na Salada Comissão de Liciiaçàono horirsodas 081% ás 11h. na sede da Prefeitura a 
Av Prefeito Raimundo (enicio, N'515. Bairro Centro Moraájo-CE, 1* de Janeiro de 2022. Francisco Itigor Moreira Freire - Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Sloraújo. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Resultado do Julgamento das Propostas. Esta Comissão de Licitação vem publicar o Resultado 
do Julgamento das propostas de preços da Concorrõncia Pública N°2021.09.28.001 .SRP. Objeto: Registro de Preços pito futura e eventual contratação 
de empresa com maior percentual de desconto sobre preço unitário da tabela de custos de serviços da Secretaria de ln&aessrutura DO Estado do Ceará. 
SEINFRA. Tabela sersão 027.1. Tabela sintética com desoneração. encargos sociais 83.95%. acrescida com BDI de 26.15% (vinte e seis virgula quinze por 
cento) para eventuais serviços de manutenção predial corretiva por demanda, compreendendo reparos e adequações e reformas e ampliação das instalações 
líricas dos prédios públicos pertencentcs as disenas Secretárias: Educação. Saúde e lnfraesnutura do Município de Train-CE. Empresas Classificadas: 
01. FCS Construções e Seis tços LTDA - ME: 02- Salinas Empreendimentos e Construções LTDA. Empresa Vencedora: FCS Construções e Serviços LTDA 
- ME. Fica, a partir da data desta publicação, aberto  prazo reeursal nos termos do Ais, 109, Inciso 1. alinca "b" da Lei de Licitações. Tralri Cc. 17 de 
janeiro de 2022. Wllslane Soares de Oliveira Marques - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras- Aviso de l.icitaç&o . Pregão Eletrõnico N 2022.01.17.1. A Pregoeira Oficial do Stunicipio de 
PorteirasCE torna público que será realtzado Certame Licdatóno na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto; Aquisição de géneros alimenticios destinados 
ao Programa de Alimentação Escolar do Municipto de Porteiras:CE. conforme especiflcaçèes constantes no Edital Convocatório. Inicio de acolhimento das 
propostas: Dia 19 de janeiro de 2022 apanirdas 17:00horas. Encerramento do acolhimento das propostas: Dia 31 dejaneiro de 2022 ás 10:30 horas. Inicio 
da sessão: Dia 31 dejaneiro de 2022 ás 11:00 horas - alrasis do Portal de Compras do Municipio no Site www.licitacaoponcir.s.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos wws porteiras .cc.gos .br, wws..Itettacaoportciras com br e www tce cego' br 
informações pelo telefone (88) 3537.1254 (R-21 11. no horário de 08:00 às 12:00hrs. Porteiras/CE. 17 de janeiro de 2022. Maria Aliste Niendes Sentas 
- Pregoeira Oficial do Município. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Palha no -Aviso de Lkltação. A Prefeitura Municipal de Palhano. através de sua Pregoeira, toma público, que 
fará realizar licitação. na  modalidade Pregão lileliánicon' 17.01.2022.02-PESRP, tipo menor preço por lote, cujo objeto  a fatura c eventual aquisição de 
matenal medico hospitalar, pito a Secretaria de Saúde do Municipio. em confonnidade com os requisitei e condições do edital e seus anexos. O recebimento 
das propostas se dará através do sue www.bbnmetlicitacoes.coni.br. a partir das 08ls30min do dia 20 de janeiro de 2022. com  data de abertura das Propostas 
no dia 01 de fevereiro de 2022. ás 11h59rnin e tnícto de disputa de preços no dia Dl de fcvcictio de 2022. as 9h. O Lduial encontra-se dispontvcl nos icguintes 
endereços eletrônicos: www.bbmnctIicitacocs.com.br  e https:iltcitacoes.tce.ce.gov.br. Os interessados poderão obter informações; detalhadas no setor 
da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, na A' Possidomo Baneto. 330. Centro, ou. através do telefone (0xx88) 3415-1050. PaIIaa.o. 
17/01/2022. Maria Vanusia Silva Sana - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mucambo - Aviso de Licitação. O Presidente da Licitação deste Municipio torna público que no dia 03 de 
fevereiro de 2022 às 09:00 horas, estam abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N°  1401.01.2022. cujo objeto e a conitatação de empresa para 
construção de guarita e cerca de contorno do lido no Siunicipio de MucambeCL O Edital estará disponível, no horáno de atendimento ao publico de 08:Ooh 
ás 12:00he lambem nos sites htip://munictpios.tcc.cc.gov.brlicitacoes e http wwv.mucambo.ce.gov.br/. lnfonnações pelo fone, 088 -3654 1133, ou 
no endereço 1 Rua Construtor Gonçalo Vidal. s'n. ('entro. Mucambo - Cc. 17 de janeiro de 2022. Francisco Oréclo de Almeida Agular - Presidente. 


