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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.00312022-PE 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA 
SAÚDE. 
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OBJETO: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas telefônicas com 
acesso a internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia minima de 6GB mês, 
vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal SMP, autorizada pela 
ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do municipio de 
Quixadá no Ceará. 

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

1.IN1CIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 27/01/2022 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 06hs00min do dia 05/0212022 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 08/02/2022 
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 08/02/2022 

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 
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, subsidiahamente, 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 jurídica que participa desta licitação: 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica, econômico financeira 
e regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços: 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa juridica vencedora da licitação, á qual será adjudicado o seu objeto: 
5. CONTRATANTE: O Municipio de Quixadá que é signatário do instrumento contratual: 
6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato 
com a Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor ou nomeado, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que 
realizará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, 
abertura, condução dos procedimentos relativos aos lances e á escolha da proposta ou do lance de 
menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da 
equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos: 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, 
no minimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do 
pregão; 
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9. AUTORIDADE SUPERIOR: È o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido dO Fls.Jj,Q5', 

definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatór 
decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos ii 	Rubme# " 

Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado d- COMISSÃo  ou 
licitação por meio eletrônico e promover a celebração do contrato; 	

( Ilj.) 

10. PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÕRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade 
conveniada com o Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir 
de 06 de janeiro de 2021. 

1 -DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas telefônicas com acesso a 
internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia minima de 6GB mês, vinculado a 
um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal SMP, autorizada pela ANATEL, 
destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do municipio de Quixadá no 
Ceará. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
ANEXO 111-MINUTA DE DECLARAÇÕES 
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresánas 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anónima e imitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas 
neste Pais, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que 
satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos 
sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante credenciado ou operador da 
corretora de mercadorias, quando for o caso, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo 
número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação 
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - 
poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, acesso corretoras. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias 
associada ou diretamente no site da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva 
CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de 
sua representação no pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu'' 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerent'$# 

- 	 a- -•----_4%____ n ao pregão eletrônico.  
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 	 COMISÇ40 DE 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes  
tenham sido aplicadas, por força da Lei nR 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas 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.brl 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 vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação: 

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 91, seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n°8.666/93 e suas posteriores atualizações: 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservãncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: 	.bllcompras.org.br 
2.9 - As empresas, pessoas juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 a, com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
site: www.bllcompras.org.br:  
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora 
contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas 
no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha. bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou 
através de uma corretora de mercadorias associada No caso de optar pelo credenciamento por 
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a ftolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá 
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ser obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso corretoras ate no minimo 01 (uma) hora antes 

' horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 	Rubria 	" 
2.15 - O custo de operacionalizaçào e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa d COMISSÀQOE 
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; 
216 - 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 51. inciso III, da Lei n°. 1052012002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento 
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bllcompras.org.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e 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 - DE e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço. até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação, 
3.4 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os 
seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 71  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 n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar. em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
substitui-Ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 	 - 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, ás normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade infçhor), com relação a cada item. 
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j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecid 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contida,°-
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornece", 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas á perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7 1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras. 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal, 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
3.7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°8666/93). 
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
3.7.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda ás especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro 
licitante. 
3.7.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário. 
levado a efeito na fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2. 
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registradd 
pelo sistema 	 11 

4.12. O intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intemiediános quanto em relação á proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 
4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto', em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública. 
4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
4,18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após deconidas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes. no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto á Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo 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. 
4.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
4.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de S% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.29. No caso de equivaléncia 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. 
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4.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, d 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 30, § 20, da Lei n° 8.666. de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
4.31.1. no pais: 
4.31.2. por empresas brasileiras: 
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se foro 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto 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. 70  e no § 90 
do art. 26 do Decreto n.° 10.02412019. 
4.37.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 145512018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequivel. 
4.37.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos. 
irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
minímos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da remuneração. 
4.37.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita: 
4.37.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências. 
com  vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata: 
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mali, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.37.8. Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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í Fís  4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis't 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários a& --._ 
seu perfeito manuseio, quando for o caso: 	 . 	ub 

4.37.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance<10,/ 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.31.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital 
4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.37.15. Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpnmento das condições de 
participação especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).  
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários á 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas. sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permibdos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF!FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
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5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital' R5..J25,la\ 
a documentação relacionada nos itens a seguir. para fins de habilitação, com posterior encaminhamento 	

Rub4...... 
v  

do original ou cópia auten&ada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 
COMI 554 

partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação dos documentos. No caso de 	• 	
DE 

cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope colado 
tendo no frontispício os seguintes dizeres: 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.003/2022-PE 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

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

5.14. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURIDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br:  
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 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 
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consolidação respectiva.  

1) CÓPIA 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: 	 /9'Fls. 	 
a) Fazenda Federal (CNPJ): 	 t

j  
b) Fazenda Estadual ou Municipal (FiCou ISS); 	 RubrtEa 

\ cOMlSÂO DE / 
5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 	 N 

Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFBIPGFN 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 relacionadas ao objeto licitatõrio, 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 inexistiência 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: 

'rtr 1k1 / 

  

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 periodo. a critério da Comissão de Pregões, para a 
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 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 prejuizo das sanções previstas no art. 81. da Lei no 8.666/93, sendo facultado a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a 
revogação da licitação. 

5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa fisica 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) periodo de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 
fl identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
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ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforrn fIs.J3_L-_\ 
ocaso. 

5.14.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descnto expressamente os itens cuja execuçâ9C 
tiL 

5.14.4.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica part 
comprovação ao que dispõe o item 5.14.4.2, instrumento de nota fiscawcontrato de prestação d COMISS!fl 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 Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabiveis, conforme a legislação vigente. 

514.5- 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 contãbeis do último exercicio social, já 
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos 
devidamente registrados na junta Comercial, podendo ser atualizados por indices oficiais quando 
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1. 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores: 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - 
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por 
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da 
empresa; 
5.14.5.6- No caso de empresa recém-constituida (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o inciso 
V do artigo 21 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 possivel identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme 
modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo Q carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
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da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar queQ FIS.J.2_—  v-\ 
assinou: 	 t 
c) Declaração Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob aÇ 	RUbflC3 DE 

penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursaú, - 
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria 
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou: 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabiveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado 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. 

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

7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado 
até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste 
edital. No horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno 
conhecimento e atendimento ás exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não 
estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo 
Pregoeiro com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas 
com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de 
preços, que dar-se-á posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação 
exclusivamente daquelas que tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo supenor 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: 
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7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa d 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance 
menor valor, 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica n 
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para 
efeito de ordenação das propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que 
se refere à exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
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 20  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 decomda a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 	 - 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende 
constante neste Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico 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 insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
7.23.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão 
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados 
consultarem o sistema. 
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não 
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brflicitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na 
peça recursal. 
7.28 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 
marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.29 - Ao Pregoeiro 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 subsídios para as suas decisões. 
7.30 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata 
divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances 
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente 
situação regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da 
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retomará os autos do processo ao Pregoeiro. 
7.32 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, 
observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas 
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma flora e mesmo local, podendo, no 
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
adotada inicialmente. 
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização d4'',4  u5  sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que será 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declaradq ecomiÇÇtn DE 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularizaçãoN . 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §10  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licftatodo. 

8.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, 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. 

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

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

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

12.0-DO PAGAMENTO 
12.1 - 2 pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de serviço 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. 
12.2. Por ocasião da execução dos serviços 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 
domunicipio de Quixadá-Ce. 
12.3. 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. 
12.4. 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. 
12.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
12.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
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13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos(,':-'L  

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaçâ 5 
 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
13,1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
13.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
13.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
13.1.8 - Descumprir prazos. 
13.2 - 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 multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
13.3 - 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 civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir. 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar 
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, 
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
13.6 - 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. 
13.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar como Município de Quixadá, será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
13.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, 
sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
13.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo 
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla 
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988. 

14.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©quixada.ce.gov.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, s/n, Bairro 
Campo Velho, CEP n°63,907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
14.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

( 

Trav. José 	ge, Sf14 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
14.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
15.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) Prática Fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) "Prática Conluiada': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não competitivos; 
d) "Prática Coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás 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 15.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
15.2. 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. 
15.3. 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. 
15.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas 
na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 
empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 
no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

16.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - 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. 

Trav. José'39ge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das? 	ilQ 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 	

Fis. 	n   
16.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará náj 	Ru b£ ' 
aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 	\  
16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante,"<°' J 
desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de Pregão. 
16.5 - 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. 
16.6 - 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. 
16.7 - 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 

9% 	
Municipal de Quixadá. 
16.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive 
Fundações instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, 
por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatário; 
16.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente; 
16.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores 
alterações; 
16.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá - Ce, 24 de janeiro de 2022. 

9% 
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ANEXO 1-TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas telefônicas com acesso acoNimin DE 
internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia minima de 6GB mês, vinculado  
um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal SMP, autorizada pela ANATEL, 
destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do município de Quixadã no 
Ceará. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A despesa que se faz necessária para a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal e pacote 
de dados móveis que serão utilizadas nas Unidades de Atendimento das diversas secretarias do 
município de Quixadá, tendo em vista a oferta de melhorias na comunicação entre os serviços ofertados 
e usuários, o contato continuado para o fortalecimento dos serviços ofertados para os usuários de 
responsabilidade destas secretarias. 

S 	3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

LOTE 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CITO 
LINHAS UND 

CITOUNITÁRIO 
VALOR 

ESTIMADO 

VALOR 
MENSAL 

ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1.1 

Planos 	de 	voz 	ilimitado 	com 
pacote 	de 	dados 	móveis. 
Especificação: 	Serviço 	de 
Telefonia 	móvel, 	pessoal 	com 
acesso a internet de 608 mês. 
vinculado a um ebip de voz, por 
meio de operadora de serviço 
móvel pessoal. autorizada pela 
ANATEL. 

68 MÊs 12 56.67 3.853.56 46.242,72 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 46.242,72 

4. DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
4.1. A realização do serviço será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo 

. 	os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou onde for mencionado na respecUva Ordem de 
Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

S. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
5.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a: 
5.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
5.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos 
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
5,1.3. 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 á Fazenda Publica em geral; 
5.1.4. 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; 
5.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
5.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei; 
5.1.7. 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; 

'1 
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5.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes: 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1. A contratante obrigar-se-a: 
6.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do serviço e o 
cumprimento dos prazos: 
6.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste 
contrato: 
6.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual: 
6.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais. 
6.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos 
os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados: 

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de serviço 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. 
7.2. Por ocasião da execução dos serviços 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. 
7.3. 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. 
7.4. 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. 
7.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta"ON-LINE" ás certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

8. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETOS ATIVIDADES 
CLASSIFICAÇÃO 

ECONÕMICA 
FONTE DE 

RECURSOS 

1602 - Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08243.1313.2.098 - 
Manutenção dos Serviços 
Primeira Infância do SUAS 

3.3 90,39 00 - Outros 
serviços, de terceiros - 

Pessoa Juridica 

1311000000- 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

1602- Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08.244.1306.2.101 - Gestão 
dos Serviços de Proteção 

Especial PSE 

3.3.90.39.00 - Outros 
serviços, de terceiros - 

Pessoa Jurídica 

1311000000- 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

1602- Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08.244.1313.2.105 - Apoio 
 

as Ações do IGD BF 

3,3.90.39.00 - Outros 
serviços de terceiros - 

Pessoa Juridica 

1311000000- 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

Trav!Jose'rge, S.N 
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1602— Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08.244.1307.2.102 - Gestão 
dos Serviços de Proteção 

Social Básica 

3.3.90.39.00 - Outros 
serviços, de terceiros - 

Pessoa Jurídica 

1311000000— 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

10.01 - Secretaria da Saúde/ 
Fundo Municipal de Saúde 

10.122.1312.2.057 - 
Manutenção das Atividades 

da Secretaria da Saúde 

3.3.90.39.00 - Outros 
serviços. de terceiros - 

Pessoa Jurídica 

1211000000— Receita 
de Impostos e Trans. - 

Saúde 

/pbE 

Ruca 
C0MI5$Â9 DE / 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00,003/2022-PE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CEARÁ 
Comissão de Pregão 

/jhUt Q0"\ 

' 	Pfl 

COMlSSfl DE 

Objeto: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas telefônicas com 
acesso a internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia mínima de 6GB mês, 
vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal SMP, autorizada pela 
ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do município de 
Quixadá no Ceará. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
OITO 

LINHAS 
UND OITO 

VALOR 
UNITÁRIO 

RI 

VALOR 
MENSAL 

RI 

VALOR  
TOTAL 

R$ 

1.1 

Planos 	de 	voz 	ilimitado 	com 
pacote 	de 	dados 	móveis. 
Especificação: 	Serviço 	de 
Telefonia 	móvel, 	pessoal 	com 
acesso a internet de 608 mês, 
vinculado a um chip de voz, por 
melo de operadora de serviço 
móvel pessoal, autorizada pela 
ANATEL. 

68 MÊs 12 

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 RI 

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 edata 	de 	de 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (ai. 30, § 5° do 
Decreto Federal n°. 10.02412019) 

Trav."José 3*9°, SIN 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 
1' 

\O- 	Rubfl 
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 licitatôrio, junto ao Municipio de QUIXADA. Estado do Ceará, que, em cumprimento 
ao estabelecido na Lei n°9.854, de 2711011999, publicada no DOU de 28/1011999, 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 licitatõrio, junto ao Municipio de QUIXADA, Estado do Ceará, que concorda 
integralmente com os termos deste edital e seus anexos: 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame licitatõrio, 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. Jose Jorge. SN 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 
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CONTRATO N° 	 

 

o- 	Rubri'$a 

coMIssn OE 

  

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

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Municipio de Quixadá, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de 	 com sede na Rua 	  n,° -, Bairro 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° ______ neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de 	 o Sr(a). 	 inscrita no CPF n° xu.xxx.xxx-xx, doravante 
denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 	estabelecida na 	 inscrita no 
CNPJIMF sob o n° 	 neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	 portador (a) do CPFIMF ti0  
	 apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO 
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRAS DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n°9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão 
Eletrônico n° 00.003/2022-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Ordenador da 
Secretaria de 	 com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal 
totalizando 68 linhas telefônicas com acesso a internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso 
a franquia mínima de 6G8 mês, vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel 
pessoal SMP, autorizada pela ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores da Secretaria 
de 	do municipio de Quixadá no Ceará, tudo conforme especificações comidas no Termo de 
Referencia, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
QTD 

LINHAS L1 UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
MENSAL 

R$ 

VALOR  
TOTAL 

R$ 

1.1 

Planos 	de 	voz 	ilimitado 	com 
pacote 	de 	dados 	móveis. 
Especificação: 	Serviço 	de 
Telefonia 	móvel, 	pessoal 	com 
acesso a internet de 6GB mês. 
vinculado a um chip de voz, por 
meio de operadora de serviço 
móvel pessoal, autorizada pela 
ANATEL. 

68 MÊS 12 

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.10 valor global da presente avença é de R$ 	( 	) a ser pago em conformidade com 
a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 

Trav. JoJé Jor b, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as<..S" 
condições da proposta e o seguinte.  
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste em hipótese alguma, salvo os casos  
expressamente previstos na Lei n° 8.666193 e alterações posteriores. 	 Rubria 

3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
()3lItçLflf 

previsíveis porem de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada 
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II 
d da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 

3,4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com 
produtos, equipamento e mão de obras. 

9% 	CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade 
de 12 (doze) meses, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 
1.993 e alterações postenores. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo 
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da 
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias: 
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação: 
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
conseqüentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á 
conta de recursos especificos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária n°: 
	  Elemento de Despesa n° 	 . Fonte de Recursos: 	 

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autonzações de 
fornecimento/ordens de serviço 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. 
7.2. Por ocasião da execução dos serviços 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. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregulandade 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. , 

Trav. Jos7)'P', SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscaUfatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, p 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato: 
8.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos 
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3. 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 às contribuições devidas á Previdência 
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral: 
8.1.4. 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: 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato. 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei: 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas. no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções: 
8.1.8. 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: 

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. A contratante obrigar-se-á: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do serviço e o 
cumprimento dos prazos: 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste 
contrato: 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual: 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais: 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos 
os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados: 

CLAUSULA DECIMA - DAS SANÇÕES: 
10.1- 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: 
10.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 
10.1.2. Cometer fraude fiscal. 
10.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
10.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa. 
10.1.5. Não manbver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
10.1.6. Comportar-se de modo inidõneo. 
10.1.7. Cometer fraude na entrega do produto. e 
10.1.8. Descumprir prazos. 
10.2. 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 multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Trav. José Jorge, SN 
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10.3. 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 
prejuizo 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 assinarf Fis.  lJ2r   ' 
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.\° 	Rubri 	'7' 

sobre o valor global do Contrato. 	 \.<o1ss  ? 
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, 
10.4. As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
10.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
10.6. As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadã serão 
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência 
acarretar prejuizos para a Administração. 
10.7. A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Quixadá, será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
10.8. As sanções previstas no item 10.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
10.8.1. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
10.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
10.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, 
sem prévio assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
10.10. Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo 
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla 
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988. 

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

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

Trav. Joe Jorgo SN 
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13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a).-
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo compC  
estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666193, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO. 	 Fis.  108   

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DO FORO: 	 Rubrica 
14.1. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execu 	CO'.1?tS&flI)E 

deste Contrato, em obediência ao disposto no § r do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

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

Quixadá-CE, - de 	de -. 

xxxxxxxxxxxxxx 	 xxxxxxxxxxxxxx  
Ordenador(a) de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria da 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

Trav. Joé Joc9e, SIN 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

   

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 00.003/2022-PE, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas 
telefônicas com acesso a internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia 
mínima de 6G13 mês, vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel 
pessoal SMP, autorizada pela ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das 
diversas secretarias do município de Quixadá no Ceará. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 27/01/2022; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00min do dia 08/02/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 08/02/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 08/02/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 25 de janeiro de 2022. 

ciII osÉ IVAN DE 
Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 27/0112022, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, S/N 

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

  

     

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 00.00312021-PE, cujo objeto é 
Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas telefônicas com acesso 
a Internet móvel, serviço de banda larga 3G14G com acesso a franquia mínima de 6G13 mês, 
vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal SMP, autorizada 
pela ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do 
município de Quixadá no Ceará, foi afixado no dia 25 de janeiro de 2022 no flanelógrafo desta 
Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

QuixadálCE, 25 de janeiro de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Publicado por: 
Helaine Oliveira Nutres 

Código Identlfleador:85C97250 

Ceará, 27 de Janeiro de 2022 • Diário Oficial dos MuqtcÇj 	stado do Ceará • ANO XIII N°2879 

'4. 

Nomear o(a) Senhor(a) JOSE WEBSTON COSTA DA SILVA, paras' 
exercer o cargo em comissão de Ceordeaadorls de Planejamento c! 
Finanças, simbologia DNS-9. vinculado à SECRETARI 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, competindo-lhe as obrigações 
encargos inerentes ao cargo em referéncia. a partir desta data. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. 25 de Janeiro de 
2022. 

RICARDO JOSÉ ARA tiO SIL FEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Ilelaine Oliveira Nunes 

Código Identiflcador:38924D93 

GABINETE DO PREFEITO 
ATO N°25.01.001/2022 

ATO N'25.01.00112022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE, Ricardo José Araújo 
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capítulo 
II - DOS ATOS MUNICIPAIS. Art. 89 - Inciso II alínea e) da Lei 
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Municipio de 
Quixadá 

RESOLVE: 

Exonerar o (a) Senhor(a) MABIO ROBERTO ACUAR DE 
SOUSA, do cargo de Coordenadoria de Planejamento e Finanças, 
simbologia DNS-9. vinculado a(o) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO,  a partir desta data- 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará. 25 de Janeiro de 
2022. 

RICARDO JOSÉ ARA tiO SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identlflcador:48A768F4 

GABINETE DO PREFEITO 
ATO No 25.01.002/2022 

ATO No 25.01.002/2022 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE. Ricardo José Mao 
Silveira, no uso das atribuições legais a que lhe conferem o Capitulo 
II - DOS ATOS MUNICIPAIS. Art. 89 - Inciso II alínea e) da Lei 
Orgânica do Município de Quixadá da Lei Orgânica do Município de 
Quixadá 

RESOLVE: 

Exonerar o (a) Senhor(a) PEDRO PAULO CORREIA SARAIVA, 
do cargo de Diretor(a) Geral do Distrito Educacional de Nível II, 
simbologIa DAS-1, vinculado a(o) SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, a partir desta data. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. E CUMPRA-SE. 

Paço da Prcfritura Municipal de Quixadá - Ceará. 25 de Janeiro de 
2022. 

RICARDO JOSÉ ARA tio SIL FEIRA 
Prefeito Municipal 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 00.00312022-PE. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal 
totalizando 68 linhas telefônicas com acesso a internei móvel, serviço 
de banda larga 3G4G com acesso a franquia mínima de 6GB mõs, 
vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel 
pessoal SMP. autorizada pela ANATEL, destinado ao funcionamento 
aos diversos setores das diversas secretarias do município de Quixadá 
no Ceará. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: 
das 08hsoømin do dia 27!0I12022; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs0Omin do dia 08'02/2022: 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 08/0212022; 4. 
Inicio da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
08/02i2022. maiores informações na sala da Comissão de Licitação. 
situada à Trav. José Jorge Matias. sin. 1" andar. Campo Velho. 
Quixadá'.CE. das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tcc.cc.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE  PAI VA JÚNIOR 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentlflcador:BOIOCI E9 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO do município de Quixet'é, 
toma público o extrato do INSTRUMENTO CONTRATUAL N 
0401.03/2022 resultante de contratação direta, a saber: 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0301.04.122.0401.2.007 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 

OBJETO: contratação da prestação de serviço de apoio 
administrativo na organização e le' antamento de dados (catalogação e 
arquivamento de documentos) dos Relatórios de Receitas e Despesas 
para Elaboração de Prestação de Contas junto á Secretaria de 
administração do Município de Quixeré. 

VALOR GLOBAL: R5 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 de janeiro de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022. 

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): JOSÉ XAVIER MAIA. 

ASSINA PELO(A) CONTRATANTE: NICAELE LIMA ALVES. 

Quixeré - CL 04 de janeiro de 2022. 

NICA ELE LIMA AL VES 
Secretaria de Administração 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código ldentificador:4DF866 IS 

ww.diariomunicipal.com.braprecc 
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E]ECONOMIA 

Finanças: 83% forçados a cortes 
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AViSO DE LICrTAÇ&o 	 '..J.,CITAÇÃC 
PRIGAØ ELETRÔNICO SI ZS.01.2022.02PtS*P  

SN 1677.7069 	 Nt 19. qeamta.Ieita. 27 de janeiro de 2022 

RESULTADO DE lutGAaAeMTo 
PRtGAO ELETRÔNICO lO 2022.01.12.2 

A Predeitora &tursc.pel de Pelhano. atrases de tia P'~.' logra Ø,atliCO, que 
ejr 	'tatear Licu, na modalidade Preflo EteO&iito riu zs.oi.zoiz 112'PtSRP, tipo 

preço - lote, cujo objeto e Miara e estatual aqsaçIo de generos eluirsentRuos 
W. çupne a; necatodades de; dnrersai Secretarias do Munac.Ø.o de  Patptano CC. Em 
corlforns,d.de com os regu,sdot e conducões do edital e seus meio.. O recebimento das 
proposta; se dara atranti do til. wwa bbmneduotacoes.con, W. a pari, dei C*h3Omin do 
da 27 de $ne.rO de 2021, com data de aberlura das Protetuas no dia 09 de ferutewo de 
2022, as IaS9tran e tike de 6,pola de preço, rio dIa 09 de testrero de 2022. a' 9h O 
Ld.OI 	encontrase 	sponawel 	no, 	sczu.ntes 	endereços 	eletrônico.; 
eww bbneIIltAacoe. contbr e httpsj/14ítacOtttCt ct.(O'r bo/ Os •nteness.dct poderio 
otite' informações detalisadas no setor da Comitao de Lictaçio. em das de eapeduer.te 
normal. 03 Au. Poss,don.o Sar'eto, 330, (antro. o., atrases do telefone (OsxSO) 1415' 
1050 

PaIsanogCt. 26 de mesmo de 2021 
MARIA VASSAlA SILVA SOUSA 

Dre4oera 

AVISO DE CHAMADA POIUCA Mi 3/2022 

A Prele,lsjia Municipal de Paisano. atrases da Secretaria de Eduoai toma 
publico, que encootra-.. aberta a chamada Publica ri.  1/2012 - Seeretana de Educ.çAo, 
cujo øtietO e a Contr.taç4o de Grupo Formal, Grupo usfonnai. fornecedor lnd,rdual, 
destInados a moursaçio de flre.o, allrnsentcuos di qicuulro Familiar e do Empreendedor 
FamIliar Rural. para o atendImento ao Li ogransa Nacional de Altriestaçio Escolar, - P561. 
conforme Ldutal 0, 'nieressados de-metia aprenantar a dooanse.rtaçjo pala habd.t.çioe 
projeto de Venda, ala El dia 25 de fevereiro de 2022. as IOirWo,tin, coado dará oucie, 4 
sessio de julgamento na 'aLa de Comralo Permanente de Licuteçio na Avenida Postodorio 
Barreto. lar UO. Centro, honram .C( O Edital encontrase d'sponivet no 
MIps //hcuIisoes rce o. 30v b./. InlormaçOen detalhadas sarau obtidas no selo' de 
Lucliaçlo. em dl.; de ropeduente normal no endereço supre 00. atrases do telefone 
10.5661 541 51050 

Pa!hano'C( 26 de anao il. 2022. 
MARIA VANUSIA SILVA SOOSA 

Pregoera 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU 

EXTRATO DE CONTRATO 

PT.11O Presencial 5' 20210330 002 UM 
Contratante Secretarsa de Educacao Contratadas A8 Comeqcloe a,tnburçao de eNtro e 
dlelrônlco Lida pelo valor de iS 9S9 936.10 j,noViNentos, o c,r'Quenta e nove inC 
novecentos e tflnta e se.) reais e quarenta centavosf Objeto; RnIro de preços Da. 
dotara aunuçio de material permanente e siurunsentos de usfornsatica Procedmento 
utIsatOrlo Pre1io Presencial Nt 202103.30.002-SIDUC V*nca do, Concretos-
31/12/2022. Dotaçáes Orç.a'nervtár'n: 0707 £2 222.0402 1.012 18 :812 362 1201 2059 
Elemento de Despesas 339010.0044905100 Assina pela cossratanhe Wamsderley 
Forrara Diria Orden.dor dc Oe,oesa, da Secretaria Assoa Pela Contratada' flue Arauo 
loereira dos Antou Data da Astssatn 14/01/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTI 

AVISO DE LIOTAÇAO 
TOMADA DL PREÇOS Na 1022.0I.25.04-tP-ADA 

O eAuarvcipo de Penteccute por ir-e-o da Cormv,sao Permanente de LlcvIaç2o, 
torna publico que se encontra a Cusposuçlo dos a,teress.ados. a IcItaçio 114 modai.dade 
Somada de Preço. nt 2022 01 1504.tP'ADM. cujo objeto ii corstiitaçio de WtvQS de 
engenhoso para cOnuEruçio de uma praça rrduaundo siete ni carairiencslo. quiosque 
arqiabarcada . serviços complicnenteres no Conjunto Coasab Muraopio de Periteco.te. 
cor, data de abertur. para o dia 54 de Irsereiro de 2022, au 09,OOr, 5* sele da Coreuusiao 
de LirdaçIo. situada na Rua Or. Montra de Azeeedo 5/ N, Centro Penteco'ste Estado do 
Cee'á. maior.; e.fornnaçôes pelos telefone, (85) 3352.2617 / (85) 9,9104 6246 e no 5114 
CCC tClT'Ce$Ov br 

Pentecoste CL 26 de lanço de 2022 
IVINA aGItA 8[2(RRA 0€ ALMEIDA 
Presidente da COrTsutISO de LIC'IaÇIO 

EXTRATO 0€ flR&lO ACeRVO 

Estrato restam-do do 29 Mn~ ao Contrito ri' 901 2021 0520 29 TPADAI, filmado entre 
a Prefeitura Municipal de Penstecoste e a Lmpresa ConssramCcrsstruçdes e Alu3uel de 
MaquIna; LTDA. COfltO a segui dicrenana. Puridainanto Legal. ai 57. Pes*ato Ii. alto a. 
da les ai  8646/95 e suas alterações pOsser,Arrt Objelo Prorrogar o peno do contrato 
anterior pactsaado. por mais 60 sessenta) duas, caris vgêncaa a parir da data do 19 de 
anesro de 2022 ate 19 de maio de 2022 Assina pela Contratante-  Mcuel Gomes Maeturs 

Neto. SecretárIo de InhlaesIVsAura e Dewrsyolv.msento Urbano Assina pele Contratada 
Curtiam Construções e Aluguel de Maq,a,nas LTDA. Pesutecoste ICE). IS de larariono de 2011 
Miguel Gornes Iriartuns Neto . Secretario de mlraestnulura e Oeseneolrenensto Urbano 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO 

Dispensa 145 202201.056, Partes' o Muncupo de Pouteirasi através dota) Secretama 
Municipal de Agricultura e Matioel N.Mon AIres Vidi, Objeto  Contrataçlo de prestiçáo 
de serviços de or'enteçlo técnica especuaázada para atendi es r,eons.dedes da Secretaria 
Munlopal de Agricultura do Mianicipuo de Ponsijras/CE. conforme eseecieucações constantes 
nas ds,ero,.çôn contratuais Valor ¶otal do Contrato RS IS ticcillo IderOlto isl retal 
VleaCsa Contratual de lZ(dozei meses Signataruos Toina (lede da SINa e Manoel Neason 
Alies Vide! Dela de Awfsalsare do Contrato li de jerselro 6. 2022 

EXTRATO 0€ CONTRATO 

Dispensa Nt 202201.071 Partes o Msrs.cspo de Po'telr.s/CE, atrases do(a) Fundo 
Municipal de Saude * a esrçasa ANwsdr. LaWeeEInO Bezerra deçet0 Contrataçio de 
serviços a serem prestados ria or.estaçlo • udsstwçks tecrscas para orgaraaaçao de pai 
orçamento, e procea'nentos de conspras e serstços, n.lacionedos ao fundo Municipal de 
Saude de Ponelras/Ct. conforme ..p.c-fscações constantes rIas disposições cor,tratuers 
Valor Total do Contrato RS 19 100,00 dezenove md oitocentos readl Vigéructa Contratual 
de llCdoIr) meses. Sersetlrlu, Mania Leda (Ies'seatwuo de Aanreid.a e Alerandre laurentIno 
Bezerra Data de Assinatura do Contrato II de aane,ro de 2022 

EXtRATO DE CONTRATO 

Dss4lensa larar 202201062 Pane, o Mlssicipao de Porteiras/CE, através do(a) fundo 
Muscipal de Saude e Causa Ahe, Lede Objeto Conostaçio de serviços a sgtens 
Pr~ no apoIo adim.rsasretivo redenante ao uso de Instruasentaus de Gentio em Saude 
unto ao Fundo Munlopal de Saúde de Porteirai coalorrne eloecdicatdet constantes 
nas disposições contratuaIs Valor rossa do Contrato iS 30 360,00 (treita mil trezentos e 
sessenta reais) Vlgncuo Contratual ate 31/12/2022 Sigrsatanot: Maria Leda (sementlno de 
Afrneuda e Claudua ~ Lese Data de Assinatura do Contrato II de janeiro te 2022 

Isemiamesere... 
ie'e / une .1... 	'ar,. .v 'ide. titini 'toli 55 te- 

A Pregoelua Olurua da Prefeitura Msnc,pli de Porteira/CIE. torra publico o 
lidiaflienIO do Preglo Ctetnórnco na 2022,01 £2,2. na ~te lorena a empresa C 1 
Comercio e Serviços LTDA sagrou-se vencedora panto ao lote 01 e Cralat Saude Al 
E*CLI ME lJgrOu.Oe senadora p.anto 005 lotes 02. 63 o 04, por terem aore,entados o, 
melhores preços na etapa de tancir,, As mesma; foram declaradas Prabatadas por 
cunpenrlanro nsTegtal is eagtsc.as do Edital k'sPorunaçôes pelo telefone 1$51 355 73254 (R' 
211) 

Pomes. Cl, 26 de 5anelro de 2022 
MARIA ALINE MENDES SANTOS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO 0€ lICITAÇÃO 
PRIGAO ELETRÔNIcO 14 202201171€ 

O PregoeIro Otc,aa do Muricipio de Potengi. Estado do Cnn. torna público. 
Que estará realizando certame hcvtauor,o, na modaldade Preg lo Eletr6nuco nt 202201 17-
5%. cujo objeto é a El.acraÇ3O de Regr,tro Formal de Preço; relativos a aquisiçio de 
gineros af.lneroruc,os destinados a merenda escolar dos asjnos da Rede Publica de Ensino 
do Murscipao de Potengs, no Estado do Ceará O certame acontecera na pL.taforrrua Bolsa 
de l,'cltcôe) do Brasil ' BLL, no endereço eletrônico 	.bltor1.bt, conforme 
especificações apresentadas unto ao Ideal Coreocatóçuo e seus sitioi com abertura 
marcada para o dia 09 de leveqevro de 2022, a pertr da; 0930 horas Maiores Infornsa5ões 
poderáo ser obtidas — telolone l881 3538 156,2 e/lua nos endereço, eletrônicos 
wwe til  orflr o htlps.//Iucutacoettce.ce.uoso bit. 

Potengl-CE. 26 de janeIro de 2322 
VAMO MiES FRRR5IRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

AVISO 0€ lICITAÇÃO 
TOMADA 0€ PREÇOS Nt TP'602/2022 . Sllt*M 

Mooaldade . Tornada de Preço, 51 TP002/2022 ' SEINFRA 01*10 contrataçio de 
empresa para esecstar obras e ser-suCo. engeatlarla para a preoarac2o do terreno ao qual 
si receber a cororruslo de 05 urna) arena moIs,uso, e ler, locabreda no Bairro do Teeçil, 
Zona Urbana deste Muarsicipso, de respoissaoiildade da Secretaria de lafrgestriatura. 
coniorrne senis., de orçaiwrtr'to, cronograwvva fisco Mir,ceiro, memorial de Casio. 
Eosspotiçao de 8 Di, composição de preços unutarsos. coarrposaçio de eelcalgos social. 
rreqrso.sal descritivo projetos IpnÇa, raScas) e asotaçao de responsaade técnica - 
ARt, em asno Tipo de LicdaçaO menor prco global Regne de Laecuçao indareta. 

A Coansussio de Ilcisesdo comunica aos interessados QIiC no dia sede Fevereiro 
De 2022 as 10:00 horas. na  sala da Comissão de Lic.taçlo, estala recebendo os envelopes 
de lsabotaçio e Proposta de preços, para a L.culaçáo do objeto acima orador 

Potretansa ' CL. 26 de laruelro de 1022 
tIL/IA AMOLIA CANTAS SILVA 

A Cyr' ,sS,, 

¶PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LucsrAcAo 
P*5GAO (LETRÕNICO Nt OO.003/2022PE 

O PregoeIro torna ps.Tsluco que se encortra à dspos'flo dos nt.res,ado,, a 
Ic,taçlo de Presas Eletrônico ne 00003/2022'1hi, 40 t0 menor, preço por lote. cujo 
objeto Conteataçio de serviço, de telefona movtt pessoal totàl,:ardo 61 lmesas 
tel,eôraces coas aceito a internet moveI. serviço de banda larga 10/46 com acesso a 
Irariquais m,a,ma de 608 mês. ,'nculado e um dsp de vos, for iieuo de operadora de 
sersiço móvel pessoal SMP, .ulor,rada pele ANATLL, dest.nado ao Irt.cionarrrento aos 
diversos setores das diversas secretarias do riveaniccuo. Datas e Horinos' 1 Inac,o de 
recebansento das proeostas. das Obh do dia 2/01/2022; 2. rum do recebimento de 
propostas 45 Cins do dia 08/02/2022 3. Abertura. lvatgarnento das propostas  das OAO5N 
as M Silir do da 08/02/2022:,  Insto da tessio de disputa de perco, as OtPs do dia 
08/02/2022. mestres 'ntormações na ias, de Cornssslo de tacstaçao, titiada a Trav Jose 
Jorge Matas, siri, 1' andar, Campo VetIro, osaInadaCi, das 07 101, ás 11201' e no 
sne'swsua tce cc C. br 

leSE IVAN DE PAIVA luNlOt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO Dl ADIAMENTO 
CRAMADA PLISUCA 55 0 1/2022 '5(OUC 

O Presidente isa Comntao Permanente de Lotações do Mualtiplo de Russss'Ct 
comunica aos ateresnado, que a Chamada Publca 5e CP 002/2022 ' S€DUC, cujo 08)110 
e a Aqu,esiçlo de gjneeos allmesticos da avicultura  familiar e do empreendedor familiar 
rural deslunados ao programa Nacional de Mmeataçao Fscoiar/PNAÊ, de responsabedade 
e. Secretaria de Educação e Desporto Escolar do Muruicipao de Russas Cl. terá. Sessio de 
Abertura do, (nvelope, de oocansentaçlo e Projetos de Veada ADIADA pera o dia IS de 
?eveqeeo de 2012. às M. no Centro Vocacional Tecn~ vtuado na Travessa Pedro 
Ara.o. 5/Nt. Ypiranga. Russas CE (CVI) O Edital e a Inteira deste Aviso estalo 
disposaçio do, interessado, no Sute. t,ww tcece,ov br/iucatacoes e no horario de 08s as 
16lsOmin se Consissao de Licnaçlo no fnrfereço Trsetsa 1010 Nogueir, da CosIa. Altos, 
Na 011  Barro Cerstso 

Ruvtas'G. 26 de laneiro de 2022 
JORGE AUGUSTO CARDOSO 00 N#3CIMÇNTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRIGAO ELETRÔNICO Na 2022.01200I145 

A Prele,turl Mus,cipal do SalItre, alre.ts da Comissão de Scrteçio, torna 

publuco, ose lerá realIAar løtaçào, na modalidade de Preflo Lletrorsuco. eutueda — 

o 

 

na =CUMPRAS. L5IPMS, tendo corno objeto a aquisiçio do material de eapedente e 
suerimentos de ,nformat,oa para suprir as rsecessrlades das dIvirtas Secretarias udo 
Muin,c1ç de Salutee/U. lipo menor preço, com atiertura marcada para o dia 09 de 

fevereiro de 2022, a partIr das 0900 Piore,, at'avet da paataforrTsa eletlõnlce 

avise haura V. por, ertermedio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLLI Os interessado' 

poderIo obter iruforrnações detalhadas no setor da Coeisitslo de Licitaçid edis dias de 
e*pedlente nttrrssal, ou. etrav*s do taaefoae JUI 3537-1082 

Satitre/CE. 26 de laneiro de 2022 
IOAO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE 

Pregoeiro 

vJrare. amua temor i,oAre.0 e , a -'051 de IMA? 1 
«rui., iluminam eu ti,n,es C.tis.. traiam. O ti',. 
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ESTADO DOCEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DO CORnO -AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADADE PREÇOS N* 2022.0l.2&0l.T)tCÂs 
Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal do Coreaü-CE torna público que às 09k do dia ló de Fevereiro de 2022. na Sala da Comissão Permanent 
de Licitação, localizada na Av. l)om José. N° 55. Centro. CEP 62.100-000. Coreaú. Ceará, recebcrã Propostas para Contratação de empresa especializada 
para ezeetação de serviços foIróhcos e de filmagem, com captação de som e imagem, terrestre e aéreas. ia drone, necessários à cobertura de 
estalos, produção de visites e campanhas instilucionais, treinamentos de pessoal, palestras e outras atividades de interesse das diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Coreaú. no decorrer do Escrcicio de 2022. conforme as especificações e condições constantes deste Termo de Referência 
('IR) e asnos, nos Termos da Lei N°8.666/1993 e Iislaçio Complementar Mcwislidadc: Iomadj de Preços. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto à Comissão de Licitação no endereço ja citado. a partir da publicação deste A' iso. no horãno de 091% às 12h. Corraá-CE, 26 de Janeiro de 
2022. Francisco Antônio Araújo - Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÃ - AVISO DE ERRATA - Motivo: constatou-se a existência de um erro de 
digitação na data de abertura do processo no a' 1w de licitação onde resultou o manso aro também nas publicações dos jornais de aviso - Unidade 
Administrativa: Sccrctaria Municipais de Planejamento, Administração e Finanças; Desenvolvimento Econômico e Social: Educação. Cultura e Esporte: 
lnfracstrutura e Desenvolvimento Rural: Meio Ambiente e Turismo - Regente: Comissio de Prc$o - Processo Originário: Pregão Eletrônico n° 
2021,0I.I8.0IIPEIPMC - Objeto: AQUISIÇÃO DE fiAS GLP E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MIJNICÊPIO DE CROATÀCE - Retificação: Onde se lê: Data de Abertura: 04i012022", Leia-se.  Data de 
Abertura: 04/02)2022" - Pregoeiro: Jusciê Pereira da Silva 
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fjWAM%~W 	Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão 
Eletr6nico iÇ 00.003/2022-1`E. do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 6$ linhas telefónicas 
com acesso a internet móvel, serviço de banda larga 304(1 com acesso a franquia mininia de 668 més, vinculado a um chip de voz, por meio de operadora 
de serviço móvel pessoal SM P. autori,.ada pela ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas secretarias do município. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 0h do dia 271012022:2. Fim do recebimento de propostas; às 08h dodiaog/0212022: 3. Abertura e 
Julgarnento das propostas: das 08:01h ás OS: S9hdodia 0R02/2022: 4. Inicio de sessiode disputa depreços: iso9hdo doi 0S.02i2022. maiores infonnaçàcs 
na sala da Comissio de Licitaçào. situada à Trav. José Jorge Matias. s'n. 1' andar. Campo Velho. Quixadã-CE. das 07:30k ás 11:30h e no site:wMw,tce. 
ce.gov.br. José lviii De Paiva Júnior. Pregoeiro. 

• 5S ••ê •S* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGLARIBE - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°21.OI.02/2022. 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS QUE. NO DIA IS DE FEVEREIRO DE 2022 4$ OBHOOMIN, NA SALA DE LICITAÇÕES  DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAGUARIBE LOCALIZADA NA RUA MARIA NIZINHA CAMPELO. N 341, BAIRRO ALDEOTA - JAGUARIBE/CE ESTARÁ REALIZANDO 
SESSÃO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS PARA 
O OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÉNIOS E ELABORAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÉNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. JUNTO AS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS NO 
ENDEREÇO ACIMA, DAS 07H30MIN ÀS I2II00MIN, OU ATRAVÉS DO SITE: WWTCE.CE.GOVBL JAGUARIBE/CE, 26 DE JANEIRO DE 
2022. MICHELLE MARIA MARTINS DE BARROS - PRESIDENTE DACOMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

as• ••ø •*• 
ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE CHORÓ - CE - AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRARRAZÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N' 003/2021- CP. A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE CHORÓ-CE - TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADOS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA (P-lS) CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI. (CNN: OtóIIJt$tOOl-28). DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CUJO OBJETO É A 
CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA SEM REA.JUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE CHORÓ - CL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO 1 DO 
EDITAL. ASSIM. INTERPOSTO, O RECURSO COMUNICA-SE AOS DEMAIS LICITANTES, QUE PODERÃO IMPUGNA-LO NO PRAZO DE 5 
(CINCO) DIAS ÚTEIS, CONFORME ART. 109, 1, § 30" DA LEI 8.664'93. MAIORES INFORMAÇÕES NA SEDE DA COMISSÃO. LOCALIZADA 
NO SITUADA NA AV. CEL. JOÃO PARACAMPOS. N' 1410, ALTO DO CRUZEIRO, CHORÕICE. NO HORÁRIO DE 8H Às 12H. CHORO ANA 
PAULA ESTEVÃo SILVA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ -AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
13)2021 - FNDE-MEC - O MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TORNA PÚBLICO 
PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  N' 13'202l. DECORRENTE DO PREGÃO 
ELETRÔNICO W 06:2021. REALIZADO PELO FNDEIMEC. REFERENTE A AQUISIÇÃO  DE  SIØJM)  ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3 
DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 1312021. REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 0ÓIZSZIIFNDE/MEC. VALORTOTAL: RS 3 17.900.00(TREZENTOS E DEZESSETE 
MIL E NOVECENTOS REAIS). EMPRESA: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB 
O N.'06,020.318/000I-I0. CARIRIAÇU-CEARÁ. EM 26 DE JANEIRO DE 2022. MARIA JOELIACORRELAMARTINS - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 

ESTADODOCEARÁ-PREFEITURAMUNICIPALDESENADORSÁ-ACOMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÀO. LOCALIZADANAAV.23 
DEAGOSTO. SIN. CENTRO -SENADOR SÀ-CE.TORNAPÚBLICOO EDITAL DETOMADADE PREÇOSN°z7oI.olaol2 -CUJOOBJE7OÉA(0) 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOACOMPANIIAMENTO E MONITORAMENTO 
DA PLATAFORMA PAR (PLANO DEAÇÕESARTICULADAS) E DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTOEXECUÇÃO 
E CONTROLE) DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), 
COMBINADO COM AÇÕES E PROJETOS EDUCACIONAIS, JUNTO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 14.02.2022. ÀS 09:00 HORAS. 
REFERIDO EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO ENDEREÇO ACIMA. NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PUBLICO, DAS 08:00 AS 17:00 
HORAS. OU NO SITIO HTTP://WWW,TCM.CE.GOV,BR/IICITACOES. À COMISSÃO 

... ... ... 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022/PE - 
O Pregoeiro Oficial de Tamboril, comunica aos interessado, que estará abrindo Lscitaçao na Modalidade Pregão Eletrônico N 015/2022/PE. cujo Objeto é 
Aquisição de veículo ambullacia tipo A para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de lamboril/CE. Prazo para Cadastro das 
Propostas: até o dia lO de Fevereiro de 2022. às 13k; Data de Abertura e Classihcaçào das Propostas lO de Fesereiro de 2022, às 13hI5itiin: Data Sessão 
o Abertura da Disputa de Lances: lO de Fevereiro de 2022. às 13ls30mIn. lia de ser considerado o horário de Brasilta O Edital completo estar.. a disposição 
dos interessados nos dias úteis após esta publicaçâo no horário de OSh às 14k, na Sede da Prefeitura e~ Sites p,untçinios.tce cego' br/Iicitacoes'. Portal: 

',.w bllcomoras.orx.br. Tamboril-CE, em 27 de Janeiro de 2022. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aqulraz - Aviso de licitação - Pregão Presencial N°2022.01.24.001. A Pregoeira da Câmara Municipal de 
Aqurraz sorna público que no dia 09 de Fevereiro de 2022 ás 09h0min dará inicio à licisaçio acima cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para licença e coneessào de direto de uso de um conjunto de sistemas. con(ormc termo de rciàcncia. Maiores infortnaç&s serão obtidas junto à Comissão 
de OKhOOtrnn às 12h00min, no anexo da C~ Municipal. a Rua Capitão Mor. n'25 Aquiraz - CE. 26/01:2022. Pregoeira. 


