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ORIGEM DA LICITAÇÃO. Secretaria da Saúde 
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 10/03/2022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 22/03/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 22/03/2022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09fls00min do dia 2210312022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ—CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada n° 26.01.002/2022 de 26 de janeiro de 2022, juntado 
ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento, 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da 
Lei n° 10.520. de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital: 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, â qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos: 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão: 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato: 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadã: 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÕRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.006/2022PERP 
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13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formard€3os relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores. órgãos participantes e condições a serem 
praticadas. conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente: 
16. ORGAO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços: 
17. ÕRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que. não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais graficos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do municipio de Quixadã-Ce. 

12- Compõem o presente Edital os seguintes anexos: 
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA: 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA: 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES: 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
ANEXO V - MINUTADECONTRATO 

2 - DA PARTICIPAÇÃO. DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 . Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples. em comandita por ações. anônima e limitada) e de sociedades simples. 
associações. fundações. e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadã e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão. mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso. e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 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 á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
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2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão. que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei rir 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:f/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br! na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá: 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio: 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
fl Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica: 
9) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente. a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90  seus incisos e parágrafos. 
da Lei Federal n° 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 inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET. mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
28 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, 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: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas. pessoas fisicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 'a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: w.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 - E de exclusiva responsabilidade do usuãno o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros: 
2 14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras' até no minirno 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônrco, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade: 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 5°, inciso III, da Lei n°.0.520/2002; 
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2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o 	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 21.4 "a", com firma  reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada a 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 - DF e. dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço. até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando. então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
34 - 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. 10  da Lei n° 10.52012002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40. VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privatva do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico. 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante ás 
sanções previstas na legislação de regéncia, 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 inferior), com relação a cada item, 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais. 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessãrios, 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 lingua portuguesa datilografada ou digitada. em uma via. sem emendas. rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas. devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
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37.2- A proposta final devera ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção á Contratada, se for o caso 
3.72.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo. fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art 50  da Lei n° 8.666193). 
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os pnmeiros: 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 às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo á proposta de outro licitante. 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na internet após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data. horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 'aberto,  em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e. apos isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários 
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
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4.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesma valor, prevalecendo aquele que forrè 1Ei °tegistrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro. no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do tato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes. procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte. assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido. serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31 , § 

21, da Lei n°8.666. de 1993. assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais: 
4.29.2- por empresas brasileiras: 
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso. dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados 
4.34- Após a negociação do preço. o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.35.1- 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 § 9° do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 	 \ 

Trav. Jose Jo,,$eJtias, S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE r 

J' QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 
CGMtssLo :E 7'  

4.35.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acôrdão n° 1455)2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3- 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 minimos. exceto quando se referirem a 
matenais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 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: 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas). sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante. 
formulada antes de findo o prazo. e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência. além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos. folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico. ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
4.35.9- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis á realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso: 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente. e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar á subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente. haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto. previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15- Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5 - DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar. o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros 
5.2- Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da União (https:/!certidoes-
apf.apps .tcu .gov .brí). 
53- 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 
juridica da qual seja sócio majoritário. 
5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
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5.5- A tentativa de burla será venficada por meio dos vinculas societários. linhas de fomecimeiil6'iTilares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado. por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto. previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006. seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital. via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente. forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRFJFGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.00612022-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigéncia referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet. ao  Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste alraves de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13 .2 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverã, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatõno, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13 .3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar. o 
referido documento. constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja. permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13. 
5.13 .5 - Onão cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital. podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede. ou seja, se da matriz. todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.14 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede 
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.portaldoernpreendedor.gov.br,  
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c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. 
EIRELI ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

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: 
a) Fazenda Federal (CNPJ): 
b) Fazenda Estadual (ICMS!FIC) 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade, em plena validade, para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União (CND). emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2 
de outubro de 2014): 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) . Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados 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 inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT;  

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
1 (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, sera 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 período, a critério da Comissão de Pregões. para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 12312006 e suas alterações posteriores 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação. sem prejuízo das sanções previstas no art. 81. da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato. ou a revogação da licitação. 

5.14.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 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 jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado. 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fomeciment 
c) descrição dos fornecimentos: 
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d) periodo de execução: 
e) local e data da emissão do atestado: 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
5.14.4.3. Poderá, facultativamente. vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item 5.14.4,2. instrumento de nota fiscal!contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
5.14.4.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão 
promover diligència. a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão. e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5 - RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de faléncia, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666193) 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° 11.10112005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial. deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei. devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisôrios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1. da Lei 8.66693 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 71  da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas. perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF 
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 o carimbo ou impresso identificador do CNPJ!MF da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou: 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
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identificador do CNPJ/MF da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel 
identificar quem assinou: 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal. Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

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

7- DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preãmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 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 
posteriorrnente, 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 ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuizos dos atos realizados: 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos. a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes. 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão: 
76 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso. após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor: 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances. o Pregoeiro verificara 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 postenores. o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
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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 79.1 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 onginalmente 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 decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos. para 
que qualquer icitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada. isto é. indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste. caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então. o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica. em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá: 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome. prenome. estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio: 
c) O fato, o fundamento 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 uspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 	\ 
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7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constat~ularidade dos 
atos praticados. a autondade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatônos ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http:/.municipios tce.ce.gov.br!licitacoes; - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do municipio, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá. para analisar as propostas de preços. os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrõnico. inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará 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 cabiveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-à no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do ad 43, §10  da LC n° 1212006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36 1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chaf), e-mail, ou, ainda. fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatõno. 

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

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

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

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

12. DILIGÊNCIA: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório. o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificaçâorinabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520102, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer ás 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadã-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante á aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada item da Ata de Registro de Preços. 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
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13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nã aflígos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666193. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 7.89212013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

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

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidóneo. 
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 A CONTRATADA sujeitar-se-à, 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 espuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadà serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da cação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 

Trav. José Jor4FMtAs, S/N 
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17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©qui -'s.. e.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Rua José Jorge Matias, s/n, Bairro Campo Velho. 
CEP no 63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 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. 
17.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais 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 licador, 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 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à licitação e á execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
fisica Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontralar total ou paçialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 	 \ 
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20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão ás normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-à o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatódo; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas postehores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 08 de março de 2022. 
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1. OBJETO 
1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Tal demanda tem o objetivo de suprir as necessidades dos materiais gráficos, visando suprir as demandas da 
Secretaria de Saúde do Município de Quixadã e, tendo em vista que tal material é essencial à continuidade e 
manutenção dos serviços, realizados pela gestão. Assim, em face de inexistirem nos quadros atuais da 
Administração Pública servidores e maquinários com as habilidades para execução das atividades de Impressos 
Gráficos, e considerando também que tais atividades não constituem objeto da instituição, a alternativa da 
terceirização se traduz em otimização para esses serviços, haja vista a economia de gastos e tributos sociais com 
pessoal e aquisição de maquinas. Assim, a contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços é 
fundamental, pois se trata de medidas essenciais ao serviço público. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer todas as 
normas necessárias á sua contratação, como também atender todos os critérios, conforme tabela abaixo: 

LOTE 1 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 ATESTADO MÉDICO - Tam.l5cn,X2lcm- Bloco c/l00tis BLOCO 342 13,000 4.446.000 

1.2 
BACILOSCOPIA . PESQUISA DE BMR P/TUBERCULOSE 
Especificação: Tamanho A4 	- Bloco cJlOO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 90 37,667 3.390,030 

1,3 BOLETIM DE ATENDIMENTO DE PACIENTE EXTERNO - Especificação: Tamanho A4 . Bloco dl DO Os - frente/verso BLOCO 450 37,667 16 950.150 

1.4 BOLETIM DE PRODUÇÃO  AMBULATORIAL BPA-C (Consolidado) - Especificação: Tamanho A4 . Bloco dOO Os BLOCO 383 37.667 14.426,461 

1.5 BOLETIM DE PRODUÇÃO  AMBULATORIAL BPA-1 (Ind4izado) ual 
- Especificação: Tamanho A4 -Bloco c/100 Os BLOCO 473 37,667 17.816.491 

1.6 CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL - eSus - Especificação: 
Tamanho A4 . Bloco c/100 Os - Frente/verso - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 180 37.667 6.780,060 

1.7 CADASTRO INDIVIDUAL - 	eSus. Especificão: Tamanho A4 
Bloco c/100 Os -frente/verso - ATENÇÃO PRIMARIA BLOCO 180 37.667 6.780.060 

1.8 
CADERNETA ESPELHO DA SAUDE DA CRIANÇA. MENINA. 
Especificação: Tamanho 15 cm X 21 cm 	02 páginas frente/verso 
papel calão rosa- ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 9.000 6,600 59.400.000 

1.9 
CADERNETA ESPELHO DA SAUDE DA CRIANÇA. MENINOS 
Especificação: Tamanho IS cm X 21 cm - 02 páginas frente/verso 
papel cartão azul - ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 9.000 6.600 59.400,000 

1.10 CALENDARIO EDUCATIVO DE SAÚDE' Especificação: Tamanho 
A4- Bloco c100 tis - (frente/verso) colondo - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 45 14.333 644,985 

1.11 
CADERNETA DA GESTANTE - Especificação Tamanio 14 cm x 
18 cm - 06 páginas (frente/verso) colondo - papel cartão azul - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 4.500 3,200 14.400,000 

112 CADERNETA DE vACINAÇAO . Especificação: Tão. 10,5 cm x 7,0 
cm - (frente/verso) -02 páginas- papel cartão UNIDADE 24.000 3,200 76.800,000 

1.13 
CARfÃO DA MULHER/ADOLESCENTE - Especificação: Tamanho 
A4 com 2 dobras 10 cm x 21 cm (frente/verso) - papel cartão- 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 9.000 3.667 33.003,000 

114 
CARTAO DO HIPERTENSO VOU DIABÉTICO - Especificação: 
Tam. ID cm x 16 cm (frente/verso) - papel calão - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

UNIDADE 27.000 3.067 82.809,000 

1.15 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO COVID-19. Especificação: Tamanho 
11 em x 1 cm papel cartãocolorido- ATENÇÃO PRIMARIA 

UNIDADE 15.000 3.067 46.005.000 

Trav. José Jorg,  Mi*as,  S'N 
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1.16 
CONCESSÀO DE 	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ACS's - 
Especificação: Tamanho A4 	(frente/verso) Bloco c/100 Os 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 90 37,667 3390.030 

1.17 DECLARAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS- Especificação: Tam. 15 cm 
x 21 cm - Bloco c/100 Os -ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 375 5.374.875  14.333 

118 DECLARAÇÃO DE OBITOS - Tam. 15 cm x 21 cm - Bloco diGO Os 
•ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 300 14.500 4.350,000 

1.19 
ENCAMINHAMENTO 	DE 	PRODUTOS 	VENCIDOS 	PARA 
DESCARTE - Especificação: Tamanho A4 - Bloco dIGO Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 72 37.667 2.712.024 

1 FICHA DE ATENDIMENTO À MULHER - 	Tamanho A4 - 
(frente/verso) - Bl000  diGO Os BLOCO 417 40.000 16.680,000 

1-21 FICHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO - P.S.F. - Tamanho A4 - - Bloco 
c/l000s BLOCO 615 37,833 23.267,295 

1.22 
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - eSus - Especificação: 
Tamanho A4 - (frente/verso) 	- Bloco diGO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 900 37.667 33.900,300 

• 123 FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - eSus- Es 	Tamanho 
A4 - (frente/verso) - Bloco dl GO Os - ATENÇÃOtA BLOCO 180 37,667 6.780.060 

1.24 
FICHA DE EVOLUÇÃO  DO PACIENTE - 	PSF - 	Especificação: 
Tamanho A4 - (frenteNerso) - Bloco c/100 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 450 43.667 19.650.150 

1.25  FICHA DE PRATELEIRA - PSF - Especificação: Tamanho A4 - (frente/verso) - papel canào - ATENÇÃO PRIMÁRIA UNIDADE 450 43.667 19.650,150 

1.26 FICHA DE PROCEDIMENTOS - eSus - Especifi 	Tamanho 
A4 - (frenteNerso) -Bloco c/1 00 Os - ATENÇÃO PRIIA BLOCO 450 43,667 19.650,150 

127 FICHA DE REFERÊNCIA - Especificação: Tamanho A4 - 02(duas) 
as-ctonada-BIococ/100unidades BLOCO 3.150 43,667 137.551.050 

1.28 
FICHA DE VISITA 	DOMICILIAR E TERRITORIAL - eSus 
Especificação: 	Tam. 	A4 	- (frente/verso) 	- Bloco cIlOO Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 375 43.667 16.375,125 

1 FICHA PERINATAL - Ambulatório -Espeoficação: Tamanho A4 - (frenteíverso) - Bloco c/1 00 Os - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 4.500 43,667 196.501,500 

1.30 
FREQUÊNCIA DE VISITA DOMICILIAR - ACS 'Especificação: 
Tamanho A4 - (frente/verso) - Bloco dIGO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 15,000 43,667 655.005.000 

1.31 
GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL 	- 	CAL - 
Especificação: Tamanho A4 - Bloco diGO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 225 43.667 9.825,075 

1.32 LAUDO DO DIAGNOSTICO - Especificação: Testes rápidos 
p/detecçãodeanticorpos -Ta'n.lScm x 2lcm• 6lococ/l000s BLOCO 150 13,000 1.950,000 

1.33 LAUDO MEDICO P/PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE 
- APAC - Especificação: Tam. A4 - Blocac/100 Os BLOCO 263 43,667 11 ,484.421 

1.34 
LAUDO PISOLICITAÇÃO/AIJTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
AMBULATORIAL - Especificação: Tamanho A4 - Bloco c/tOO Os- 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 750 43.667 32 750,250 

1.35 
MAPA DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS - A.P. - 
Especificação: 	Tamanho A4 	- Bloco c/100 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 540 43,667 23580.180 

1.36 
MARCADORES 	DE 	CONSUMO 	ALIMENTAR 	eSus 	- 
Especificação: Tamanho A4 - Bloco 000 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 540 43.667 23.580,180 

1.37 PEDIDO/RESPOSTA DE BACILOSCOPIA - Especificação: Tarn,15 
cm x21 cm- Bloco c/lOOtis -ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 188 13,000 2.444.000 

1.38 RECEITUARIO COMUM - Tam.10 cm 	21 cm- Bloco dIGO Os BLOCO 5.550 13,333 73.998,150 

1.39 RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - IS Especificação: cmx 
21 cm - 02(duas) vias carbonadas- Bloco c/100 unidades BLOCO 5.438 13,333 72504,854 

1.40 RELAÇÃO DE PEDIDOS CITOPATOLÕGICOS - Tamanho A4 - 
Bloco cJlGOOs BLOCO 360 43,667 15.720,120 

1.41 
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO 
DAS FAMÍLIAS NA AREA - Especificação: 	Tamanho A4 
(frente/verso) - Bloco dIGO Os -ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 19 43,667 829.673 

1.42 
REQUISIÇÃO 	DE 	EXAME 	ITOPATOLÕGICO 	- 	MAMA 	- 
Especificação: 	Tamanho A4 (frente/verso) 	- 	Bloco cIlOO 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO270 - 43,667 11.790,090 

Trav. José JorgCas, SJN 
Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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1.43 
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÕGICO - COLO DO ÚTERO 
- Especificação: Tamanho A4 (frente/verso) - Bloco diGO Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 345 43,667 15.065.115 

1 « REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA - 	Tamanho A4 (frente/verso) - 
Bloco dl 00 Os 

BLOCO 345 43,667 15.065115 

1.45 REQUISIÇÃO DE MATERIAL- Tamanho A4 - Bloco 0100 Os BLOCO 600 43,667 26.200,200 

1.46 REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Especificação: Tem. 15 au x 
21 cm Bloco diGO Os - ATENÇÃO PRIMÁRIA 

75 13,167 987.525 BLOCO 

1.47 SOLICITAÇÃO DE EXAMES - (Laboratoriais) Tem. 15 cm x 21 au- 
Bloco c/100 Os BLOCO 3.713 13,167 48 889,071 

1.48 MAPA DIARIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM 
CRIANÇAS- Tamanho A4 BLOCO 45 43$67 1.965,015 

1.49 
ENVIO 	DE 	EQUIPAMENTOS 	E/OU 	ACESSÕRIOS 	PARA 
CONSERTO - Especificação: Tamanho 15cm de coniprirnento X 
21cm de largura 

BLOCO 72 13,167 948,024 

1,50 MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR- eSus - Tamanho A4 BLOCO 600 43667 26200,200 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1 	2.019.666,204 

LOTE 2— DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND OTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO RS 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 ATESTADO MÉDICO - Tem. 15 cm X 21 em - Bloco diGO Os BLOCO 114 13.000 1,482,000 

2.2 
BACILOSCOPIA - PESQUISA DE BkAR PÍTUBERCULOSE - 
Especificação: 	Tamanho A4 	- Bloco c/100 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 30 37,667 1.130.010 

23 BOLETIM DE ATENDIMENTO DE PACIENTE EXTERNO 
Especificação: Tamanho A4 - Bloco c/100 Os - frente/verso BLOCO 150 37.667 5.650.050 

2-4 BOLETIM DE PRODIJÇÀO AMBULATORIAL BPA-C (Consolidado). 
Especificação: Tamanho A4 - Bloco c/1 DO Os BLOCO 127 37,667 4.783,709 

2-5 BOLETIM DE PRODUÇÃO  AMBULATORIAL BPA-I (Individualizado) 
- Espeoficação: Tamanho A4 - Bloco 0100 Os BLOCO 157 37.667 5.913,719 

2-6 CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL - eSus - Especificação: 
Tamanho A4 - Bloco diGo Is - frente/verso -ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 60 37.667 2.260.020 

2-7 CADASTRO INDIVIDUAL - 	eSus. Especificaçào: Tamanho A4 - Bloco c/100 Os -frente/verso -ATENÇÃO PRIMARIA BLOCO 60 37.667 2.260.020 

2,8 
CADERNETA ESPELHO DA SAÚDE DA CRIANÇA - MENINA 
Especificação: Tamanho 15 cm X 21 cm - 02 páginas frente/verso 
papel cartão rosa- ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 3.000 6.600 19.800,000 

2.9 
CADERNETA ESPELHO DA SAUDE DA CRIANÇA - MENINO - 
Especificação: Tamanho 15 cm X 21 cm - 02 páginas frente/verso 
papel cartão azul - ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 3.000 6,600 19.800,000 

210 CALENDARIO EDUCATIVO DE SAUDE - Especificação: Tamanho 
A4 - Bloco dl 00 f Is -(frente/verso) colorido - ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 15 14.333 214.995 

2.11 
CADERNETA DA GESTANTE - Especificação: Tamanho 14 cm x 
18 cm - 06 páginas (frente/verso) colorido - papel cartão azul - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 1.500 3,200 4.800,000 

212 CADERNETA DE VACINAÇÃO - Especificação: Tão. 10.5 cm x 7.0 
cm- (frente/verso) -02 páginas- papel cartão 

UNIDADE 8.000 3.200 25.600.000 

2.13 
CARTÃO DA MULHER/ADOLESCENTE - Especificação: Tamanho 
A4 cem 2 dobras 10 cm X 21 cm ((rente/verso) - papel calão . 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 3.000 3,667 11.001.000 

2.14 
CARTAO DO HIPERTENSO VOU DIABÉTICO - Especificação: 
Tem. 10 cm x 16 cm (frente/verso) - papel calão 	ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

UNIDADE 9.000 3,067 27.603,000 

2.15 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO COVID-19 - Especificação: Tamanho 
11 em x 1 cru papel cartão colorido- ATENÇÃO PRIMÁRIA 

UNIDADE 5.000 3.067 15.335.000 

2.16 
CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ACSs - 
Especificação: 	Tamanho A4 - (frente/verso) Bloco diGo Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 30 37,667 1.130.010 

2.17 DECLARAÇAO DE NASCIDOS VIVOS - Especificação: Tem. 15 cm 
x21 cm- Bloco c/l000s-ATENÇÃOPRIMARIA 

BLOCO 125 14,333 1.791.625 

2.18 DECLARAÇÃO DE OBITOS- Tan-u. 15 cm x 21cm- Bloco cJIOb(s BLOCO 100 14,500 1.450.000 

Trav. José Jorge MatAs, SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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- ATENÇÃO PRIMÁRIA 

2.19 
ENCAMINHAMENTO 	DE 	PRODUTOS 	VENCIDOS 	PARA 
DESCARTE - Especificação: Tamanho A4 	Bloco 000 Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 24 37,667 904,008 

2 
FICHA DE ATENDIMENTO À MULHER - 	Tamanho A4 - (frente/verso) - Bloco cJlCO Os BLOCO 138 40,000 5.520,000 

2.21 FICHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO- P.S.F. - Tamanho A4 . - Bloco 
c/100 Os BLOCO 205 37.833 7.755.765 

2.22 
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - eSus - Especificação: 
Tamanho A4 	(frente/verso) 	- Bloco cJl® Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 300 37.667 11.300.100 

223 
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - eSus - Especificação Tamanho 
A4 - (frente/verso) - Bloco c/100 Os - ATENÇÃO PRIMARIA BLOCO 60 37,667 2.260,020 

2.24 
FICHA DE EVOLUÇÃO DO PACIENTE - 	PSF - 	Especificação: 
Tamanho A4 	(frente/verso) 	Bloco 0100 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 150 43,667 6.550,050 

225 FICHA DE PRATELEIRA - PSF - Especificação: Tamanho A4 - (frente/verso) -papel cartão- ATENÇÃO PRIMARIA UNIDADE 150 43,667 6.550.050 

2 
FICHA DE PROCEDIMENTOS- eSus . Especiflcaçâo: Tamanho 
A4 - (frente/verso)- Bloco c11 00 Os -ATENÇÃO PRIMARIA BLOCO 150 43,667 6.550.050 

227 FICHA DE REFERÉNCIA - Especificação: Tamanho A4 - 02(duas) 
y5 . cabonada -Bloco c/100 unidades BLOCO 1.050 43,667 45.850.350 

2.28 
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL - eSus - 
Especificação: 	Tam. 	A4 	(frente/verso) 	- Bloco dIGO Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 125 43.667 5.458,375 

229 
FICHA PERINATAL - Ambulatório -Especificação: Tamanho A4 - (frente/verso) -Bloco 0100 Os - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO l.® 43.667 65.500.500 

2.30 
FREQUENCIA DE VISITA DOMICILIAR 	ACS 	Especificação: 
Tamanho A4 - (frente/verso) . Bloco diGO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 5.000 43.667 218.335,000 

2.31 
CERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL 	- 	CAL 
Espeoficação: Tamanho A4 - Bloco c/100 Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 75 43.667 3.275,025 

232 LAUDO DO DIAGNÕSTICO - Especificação: Testes rápidos 
p/detecçãodeanticorpos-Tam.15cmx21crn-Blococ/l000s BLOCO 50 13.000 650,000 

233 
LAUDO MÉDICO PJPROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE 

APAC . Especificação: Tam. A4 -Bloco c/100 Os BLOCO 87 43,667 3.799.029 

2.34 
LAUDO P/SOLICITAÇÂO/AUTORIZAÇAO DE PROCEDIMENTO 
AMBULATORIAL . Especificação: Tamanho A4 - Bloco cfl® lis - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 250 43.667 10.916,750 

2.35 
MAPA DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS . A,P. - 
Especificação: 	Tamanho A4 - Bloco dIGO Os 	ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 180 43,667 7.860,060 

2.36 
MARCADORES 	DE 	CONSUMO 	ALIMENTAR 	eSus 	- 
Especificação: 	Tamanho A4 	- Bloco dIGO Os - ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

BLOCO 180 43.667 7.660,060 

2.37 PEDIDO/RESPOSTA DE BACILOSCOPIA - Especificação: TantlS 
cm 	21 cm . Bloco c/100 Os - ATENÇÃO PRIMÁRIA BLOCO 62 13.000 806.000 

2.38 RECEITUARIO COMUM - Tam.10 em  21 cm- Bloco 000 Os BLOCO 1.850 13,333 24.686,050 

2.39 
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL. IS Especificação: cmx 
21 cm - 02(duas) vias cart.ocadas - Bloco 01 00 unidades 

BLOCO 1.812 13.333 24 159,396 

2-40 RELAÇÃO DE PEDIDOS CITOPATOLÕGICOS . Tamanho A4 
Bloco c/l000s 

BLOCO 120 43,667 5.240.040 

2.41 
RELATÓRIO DA SITUAÇÃO DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO 
DAS FAMÍLIAS NA AREA - Especificação: 	Tamanho A4 
(frente/verso) - Bloco c/100 Os- ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 6 43.667 262.002 

2,42 
REOUISIÇÂÓ 	DE 	EXAME 	ITOPATOLÕGICO 	- 	MAMA 	- 
Especificação: 	Tamanho A4 (frente/verso) - Bloco c/100 Os - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 90 43.667 3.930.030 

2.43 
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO . COLO DO ÚTERO 
- Especificação: Tamanho A4 (frente/verso) 	Bloco diGO 1 I$ - 
ATENÇÃO PRIMÁRIA 

BLOCO 115 43.667 5.021,705 

244 REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA- 	Tamanho A4 (frente/verso) -BLOCO 
Bloco c/100 Os 

115 43,667 5.021.705 

2.45 REQUISIÇÃO DE MATERIAL - Tamanho A4 -Bloco 0100 Os BLOCO 200 43.667 8.733.400 

Trav. José Jorge 	 S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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2.46 REO&JISIÇAO DE MEDICAMENTOS - Especificação: Tam, 15 cm x 
21 cm - Bloco c/100 lis - ATENÇÃO PRIMARIA BLOCO 25 13.167 329.175 

247 SOLICITAÇÃO DE EXAMES - (Laboratoriais) Tem. IS ar x 21 cm - Bloco diGO Os BLOCO 1.237 13.167 16287.579 

2.48 MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM 
CRIANÇAS - Tamanho A4 BLOCO 15 43,667 655.005 

2.49 
ENVIO 	DE 	EQUIPAMENTOS 	E/OU 	ACESSORIOS 	PARA 
CONSERTO - Especificação: Tamanho 15em de comprimento X 
21cm de largura 

BLOCO 24 13,167 316,008 

2.50 MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR . eSus - Tamanho A4 BLOCO 200 	43,667 8.733.400 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 613.061,845 

LOTE 3- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND OTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$  

3.1 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 	GESTANTE - Tani A4 bloco 
com 100 Os - ODONTOLOGIA BLOCO 72 43.667 3.144,024 

3.2 
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL - E- 
SUS ATENÇÃO BÁSICA -Especificação: 	Tem Ad frente/verso 
bloco com 100 Os -ODONTOLOGIA 

BLOCO 240 43.667 10.480,080 

3.3 
FICHA INDIVIDUAL ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL (PRONTUARIO) 
- Especificação: 	Tam Ad frente/verso bloco com 100 Os - 
ODONTOLOGIA 

BLOCO 240 43.667 10.480,080 

3.4 LISTA 	DE 	PEDIDO 	DE 	MATERIAL 	ODONTOLÓGICO 	- BLOCO 40 43.667 1.746.680 Especificação: Tam A4 bloco com 100 Os - ODONTOLOGIA

3.5 

 
MAPA DE ATENDIMENTO MENSAL - ODONTOLOGIA - 
Especificação: Tam A4 bloco com 100 fis - ODONTOLOGIA BLOCO 48 43,667 2.096.016 

36 - RELATÓRIO PMA2 - C - 	Tam A4 bloco com 100 Os 
ODONTOLOGIA BLOCO 48 43,667 2.096.016 

3.7 TRIAGEM DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - Tamanho A4 BLOCO 240 43.667 10.480,080 

3.8 
TABELA MENSAL DE PREENCHIMENTO . ODONTOLÓGICO (1' 
CONSULTA 	ODONTOLÓGICA 	PROGRAMÁTICA) 	- 
Especificação: Tem A4 bloco com 100 Os .ODONTOLOGIA 

BLOCO 48 43,667 2.096.016 

- 	 VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 42.618.992 

LOTE 4- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND OTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO RS 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 CARTÃO MEDICAMENTOS - Tamanho 15 cm X 21 cm -  papel 
caIIãocOIOÃdO - CAPSAD 

UNIDADE 720 13,167 9.480,240 

4,2 CARTÃO USUÁRIO 	Tamanho 5 Cm 	II cm - papel cartão - 
CAPSAD 

UNIDADE 720 0.950 684,000 

4.3 FICHA DE ACOLHIMENTO - TABACO - Tamanho A4 - Bloco 
cJI00Os- CAPS AD 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

4.4 FICHA DE ALCOOLISMO - Tamanho A4 - Bloco c/100 lis- CAPS 
AD 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

4,5 FICHA DE ANAMNESE - Tamanho A4 - Bloco cI1CO Os - CAPS 
AD 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

4.6 
FICHA DE ATENDIMENTO - Tamanho A4 - Bloco c/100 lis - 
CAPS AD 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

4.7 FICHA DE PRODUÇÃO - Tamanho A4 - (frente/verso) . Bloco 
CI1OOOS- CAPS AD 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

4.8 
FOLHA DE EVOLUÇÃO- Tamanho A4 -Bloco c/100 Os- CAPS 
AD 

BLOCO 24 43.661 1.048.008 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 16.452,288 

Trav. José Jorge p4-M.ià5, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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LOTE V- DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 
COMUM0 C'E 
'4t1t\ç3,0 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADORS 

TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 CARTÃO DE AGENDAMENTO. Tamanho? cm 	6 Ccm -  papel 
cartão- CAPS GERAL UNIDADE 1.800 1,383 2.489.400 

5.2 DECLARAÇÃO - Tamanho 10 em X 21 cm- CAPS GERAL BLOCO 18 13.167 237.006 

5.3 
FICHA DE ADMISSÃO Tamanho A4 - Bloco c/100 Os - CAPS 
GERAL BLOCO 54 43,667 2358,018 

5.4 FICHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO - Tamanho A4 . Bloco C1100 
Os- CAPS GERAL BLOCO 54 43.667 2.358,018 

5,5 FICHA DE EVOLUÇÃO.  Tamanho A4 . Bloco 0100 lis - CAPS 
GERAL 

BLOCO 90 43667 3930.030 

5.6 MEDICAÇÃO- Tamanho 15 cmx 21 Clii- Papel cartão colorido - 
CAPS GERA!. 

UNIDADE 3.600 13,167 47.401,200 

5.7 PRONTUÁRIO 1 - Tamanho 11 cmx? cm papel calão - CAPS 
GERAL 

UNIDADE 1.800 1,483 2.669,400 

5.8 
ATESTADO CAPS - Tamanho A4 - Bloco c/100 Os - CAPS 
GERAL BLOCO 18 43.667 786.006 

5.9 
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL - CAPS GERAL 
- Especificação: 	Tam A4 - 3 páginas - bloco c1100 unidades - 
CAPS GERAL 

BLOCO 54 43,667 2.358,018 

5.10 PRONTUARIO 2-Tamanho 8 em 	6 Cifi 	papel cartão - CAPS 
GERAL 

UNIDADE 900 1,483 1.334.700 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 65.921,796 

LOTE 6-DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RS 

6.1 CARTÃO DE AGENDAMENTO - Tamanho 7 c X 6 cm - papel 
cartão - CAPS GERAL 

UNIDADE 600 1,383 829,800 

6.2 DECLARAÇÃO - Tamanho locmX2lcm- CAPS GERAL BLOCO 6 13.167 79.002 

6.3 
FICHA DE ADMISSÃO Tamanho A4 - Bloco c/100 Os - CAPS 
GERAL 

BLOCO 18 43.667 186,006 

6.4 FICHA DE ATENDIMENTO DIÁRIO - Tamanho A4 	54n 	000 
Os- CAPS GERAL 

BLOCO18 43,667 786,006 

6.5 
FICHA DE EVOLUÇÃO - Tamanho A4 - Bloco cIIOO Os 	CAPS 
GERAL 

BLOCO 30 43.667 1.310.010 

6.6 
MEDICAÇÃO- Tamanho 15 cm 	21cm-papel 	ffi)clJ'4o- 
CAPS GERAL. 

UNIDADE 1.200 13.167 15.800.400 

6.7 PRONTUARIO 1 -Tamanho 11 cm x 7 m . papel calão - CAPS 
GERAL 

UNIDADE 600 1,483 889.800 

6.8 
ATESTADO CAPS - Tamanho A4 	Bloco c/100 Os - CAPS 
GERAL 

BLOCO 6 43.667 262.002 

6.9 
ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL - CAPS GERAL 
- Especificação: 	Tam A4 - 3 páginas - bloco c/100 unidades - 
CAPS GERAL 

BLOCO 18 43.667 786.006 

6.10 PRONTUÁRIO 2 - Tamanho 8 cm x 6 cm - papel cartão - CAPS 
GERAL 

UNIDADE ® 1.483 444.900 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$ 21.913,932 

LOTE 7 - DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 CADASTRO DE PACIENTES SOROLOGIA 	2021 - Tam A4 
bloco com 100 fls - CCZ 

BLOCO 24 47.000 1.128.000 

7.2 
CONTROLE DE VACINAS ANTIRRABICA . Tam A4 (rente/ver 
bloco com 1000s-CCZ 

BLOCO 24 47.000 1.128,000 

Trav. José Jorge-Meflas, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.3 
EXAME 	PARA 	LEISHMANIOSE 	VISCERAL 	CANINA 	- 
DECLARAÇÃO DE RESULTADO - Especificação: Tann 15 cm X 
21 cm Bloco com 100 Os - CCZ 

BLOCO 24 13,167 316.008 

7.4 
INQUÉRITO CANINO - Especificação: REGISTRO DIÁRIO DA 
COLETA E EXAME DE AMOSTRAS DE SANGUE CANINO - 
Tam A4 bloco com 100 As . CCZ 

BLOCO 24 43,667 1.048,008 

7.5 KIT TESTE LEISHMANIOSE - Tam A4 frente/verso bloco com 
100 fls-CCZ BLOCO 24 43,661 1.048,008 

7.6 
MAPA DE APURAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA ANIMAL . Especificação: Tam A4 bloco com 100 
Os - CCZ 

BLOCO 24 43.667 1.048.008 

71 MAPA PARA CONTROLE DIÁRIO DE TEMPERATURA - Tan 
A4bloco com l000s-CCZ BLOCO 24 43,667 1.048,008 

7.8 RECEITUÁRIO - Tamanho 15 cm 	21 cm- bloco com 100 Os - ccz BLOCO 24 13.167 316.008 

79 TERMO DE ADÔÀO - PROGRAMA DE ADOÇÃO DE CÃES E 
GATOS. Especificação: Tam A4 bloco com 100 Os - CCZ BLOCO 24 43,667 1.048.008 

710 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EUTANÁSIA . Tam A4 bloco 
com l000sCCZ BLOCO 24 43$67 1.048.008 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 9.176,064 

LOTE 8- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND 0W 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

8.1 AVALIAÇÂO FISIOTERÁPICA - Tam A4 bloco com 100 Os - 
CREFI 

BLOCO 24 43.667 1.048,008 

8.2 FICHA DE EVOLUÇÃO  FISIOTERÁPICA - Tam A4 bloco com 
100 Os CREFI BLOCO 24 43.667 1.048.008 

8.3 
FICHA DE FREQUÉNCIA DO PACIENTE - Tam. 15cm x 21 cm 
- papel cartão - CRER 

UNIDADE 720 13,000 9.360,000 

84 RELAÇÃO DE ATENDIMENTO - Tam A4 bloco com 100 Os - 
CREFI 

BLOCO 24 43.667 1.048,008 

8.5 
TERMO DE ADESÃO AO ATENDIMENTO NO CREFI - Tam A4 
bloco com 100 Os - CREFI BLOCO 24 43,667 1.048,008 

8.6 TERMO DE ATESTADO - Tam A4 bloco com 100 Os - CREFI BLOCO 24 43,667 1.048,008 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$ 14.600,040 

LOTE 9-DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

91 BOLETIMDESUPERVISÃO - Tani, 15cmx21cm-81ococ/100 
Os - ENDEMIAS 

BLOCO 24 13,000 312,000 

9.2 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA E PRODUÇÃO DIÁRIA - 
Especificação: 	Tam 	A4 	frente/verso bloco com 100 Os 	- 
ENDEMIAS 

BLOCO 24 43,667 1.048,008 

- 
ETIQUETA PARA REMESSA DE ESPÉCIMES - Especificação: 
Tamanho 9cmxlcm papel cartão -ENDEMIAS 

UNIDADE 3.600 0,983 3.538.800 

- 
FICHA DE VISITA DOMICILIAR - Tamanho 15 cm XII cm papel 
calão. ENDEMIAS 

UNIDADE 7.200 1,417 10.202.400 

9.5 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE - PNCD 
- REGISTRO DIÁRIO DE UBV - Especificação: Tam A4 bloco 
com 100 flsENDEMIAS 

BLOCO 24 43.667 1.048.008 

9.6 
REGISTRO 	DIÁRIO 	DO 	SERVIÇO 	ANTIVETORIAL 
Especificação: 	Tam 	A4 freiiteíverso bloco com 	100 Os 	- 
ENDEMIAS 

BLOCO 1.200 43.667 52.400,400 

9.7 
RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL (1) - 
Especificação: Tam A4 bloco com 100 Os - ENDEMIAS BLOCO 24 43.667 1.048.008 

9.8 RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL (2)'- 
Especificação: TamA4bloco com l00flS-ENDEMIAS 	\ 	

BLOCO 24 43.667 1.048,008 

'e  
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70.645,632 VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 9 R$ 

LOTE 10-DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND DTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTI 	R$ MADO  

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

10.1 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA 
PELO CORONAVÍRUS 2019 - COVID 19. Especificação: FICHA 
DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO 
CORONA ViRUS 2019 COVID 19 (B34.2) - Tam A4 bloco com 
100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 720 43.6.67 31.440,240 

10.2 

SINAN - ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A 
MATERIAL BIOLÓGICO. - Especificação: SINAN - SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE notificação 	FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO 	- 	ACIDENTE 	DE 	TRABALHO 	COM 
EXPOSIÇÃO Á MATERIAL BIOLÓGICO - Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572.012 

10.3 

SINAN - ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE. Especificação: 
SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 
NOTIFICAÇÃO. FICHA DE INVESTIGAÇÃO. ACIDENTE DE 
TRABALHO GRAVE - Tam A4 frente/verso bloco com 100 Os-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572,012 

10.4 

SINAN 	- ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO. 
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - Tam A4 
frente/verso bloco com 1000$- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 90 43.667 3.930.030 

10.5 

SINAN 	- 	ATENDIMENTO 	ANTI-RÁBICO 	HUMANO. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. FICHA DE INVESTIGAÇÃO- 
ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO - Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 180 43,667 7.860,060 

10.6 

SINAN 	- 	DENGUE 	E 	FEBRE 	DE 	CHIKUNGUNYA. 
Especilcação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - 
DENGUE E FEBRE DE CHIKUNGUNYA - Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 180 43,667 7.860,060 

10.1 

SINAN- DOENÇA DE CHAGAS AGUDA. Especificação: SINAN 
- 	SISTEMA 	DE 	INFORMAÇÃO 	DE 	AGRAVOS 	DE 
NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO- DOENÇA DE 
CHAGAS AGUDA - Tam A4 frente/verso bloco com IDO Os-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43.667 786,006 

10.8 

SINAN - DOENÇAS EXANTEMÁTICAS FEBRIS SARAMPO) 
RUBÉOLA. 	Especificação: 	SINAN 	- 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO - DOENÇAS E)NTEMATICAS FEBRIS 
SARAMPO / RUBÉOLA - Tam A4 frente/verso bloco com IDO lis 
- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786,006 

10.9 

SINAN - GESTANTE HIV +. Especificação: SINAN - SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA 
DE INVESTIGAÇÃO - GESTANTE HIV + 	Tam A4 bloco com 
IDO Os' EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43.667 786,006 

10.10 

SINAN - HEPATITES VIRAIS. Especificação: SINAN -SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO' FICHA 
DE 	INVESTIGAÇÃO 	- 	HEPATITES 	VIRAIS 	- 	Tam 	A4 
frente/verso bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43.667 1,572,012 

10.11 

SINAN - ROTAVIRIJS. Especificação: SINAN - SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA 0€ 
INVESTIGAÇÃO 	INDIVIDUAL - 	ROTAVÍRUS - Tan A4 
frente/verso bloco com IDO Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786.006 

10.12 

SINAN - INTOXICAÇÃO EXÓGENA. Especificação: SINAN - 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE INVESTIGAÇÃO . INTOXICAÇÃO EXÓGENA 
Tam A4 frente/verso bloco com 100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786.006 

Trav. José Jor9,Aatiits S/N 
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10.13 

SINAN 	LEISHMANIOSE 	TEGUMENTAR 	AMERICANA. 
Especificação: SINAN . SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. FICHA DE INVESTIGAÇÃO. 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 	Tem A4 
frente/verso bloco com 1000s. EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43.667 786,006 

1014 

SINAN - LEISHMANIOSE VISCERAL. Especificação: SINAN 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE INVESTIGAÇÀO - LEISHMANIOSE VISCERAL-
Tem A4 frente/verso bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43.667 786.006 

10.15 

SINAN - MENINGITE. Especificação: SINAN . SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO . FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO . MENINGITE . Iam PÁ frente/verso bloco com 
100 Os. EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572.012 

10.16 

SINAN - SIFILIS EM GESTANTE. Especificação: SINAN 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO' SÍFILIS EM GESTANTE . Tam 
A4 frente/verso bloco com 100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572,012 

10.17 

SINAN 	. 	TÉTANO ACIDENTAL. 	Especificação: 	SINAN 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
-FICHA DE INVESTIGAÇÃO - TÉTANO ACIDENTAL - Tem A4 
frente/verso bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786,006 

10.18 

SINAN 	- 	FICHA 	DE 	NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS 	DE 	NOTIFICAÇÃO 	- 	FICHA 	DE 
NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO . Tam A4 bloco com 100 Os - 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786006 

10.19 

SINAN - VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / ALTO PROVOCADA. 
Especificação: SINAN . SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
INDIVIDUAL 	- 	VIOLÊNCIA 	INTERPESSOAL 	/ 	ALTO 
PROVOCADA . Tem A4 frente/verso bloco com 100 Os 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572.012 

10.20 

SINAN . INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES COM 13 ANOS 
OU 	MAIS), 	Especificação: 	SINAN 	- 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO' FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES COM 13 
ANOS OU MAIS) . Tem A4 frente/verso bloco coa, 100 Os - 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786.006 

10.21 

SINAN - INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES MENORES QUE 
13 	ANOS). 	Especificação: 	SINAN 	- 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO . FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO 	flNVESTIGAÇÃO 	AIDS 	(PACIENTES 
MENORES QUE 13 ANOS) . Tem A4 Frente/verso bloco com 
100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786.006 

10.22 

SINAN - CRIANÇA EXPOSTA AO HIV. Especificação: SINAN-
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO 1 INVESTIGAÇÃO CRIANÇA 
EXPOSTA AO HIV - Tam A4 frente/verso bloco com 130 Os-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786,006 

10.23 

SINAN - HANSENÍASE. Especificação: SINAN - SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO i1N VESTIGAÇÃO HANSENÍASE - Tem A4 bloco 
com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 90 43.667 3.930.030 

10.24 

SINAN 	- 	SÍFILIS 	CONGÉNITA, 	Especificação: 	SINAN 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
. 	FICHA 	DE 	NOTIFICAÇÃOnNVESTIGAÇÃO 	- 	SÍFILIS 
CONGÊNITA - Tem A4 frente/verso bloco com 130 Os - 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 36 43,667 1.572,012 

10.25 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÕGICA - MONITORAMENTO DE 
INFORMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES SEMANAIS - Especificação: 
Tem A4 bloco com 100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 18 43,667 786.006 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 10 R$ 16.242582 

LOTE 11 - DESTINADO EXCLUSIVA'PgENTE PARA ME OU EPP 

Trav. José Jorge PAstAs. S P4 
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VALOR 

UNITÁRIO 
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VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$  

11.1 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA 
PELO CORONAVÍRUS 2019- COVID 19 Especificação: FICHA 
DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO 
CORONA VÍRUS 2019- COVID 19(934.2) - Tam A4 bloco com 
100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 240 43.667 10480,080 

11.2 

SINAN - ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A 
MATERIAL BIOLÓGICO. - Especificação: SINAN - SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE notificação -  FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO 	- 	ACIDENTE 	DE 	TRABALHO 	COM 
EXPOSIÇÃO Á MATERIAL BIOLÓGICO - Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524.004  

11.3 

SINAN - ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE. Especificação: 
SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE 
NOTIFICAÇÃO. FICHA DE INVESTIGAÇÃO - ACIDENTE DE 
TRABALHO GRAVE - Tam A4 frente/verso bloco com 100 Os-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524,004 

11.4 

SINAN 	ACIDENTES 	POR ANIMAIS 	PEÇONHENTOS. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - 
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS - Tam A4 
frente/verso bloco com 100 lis - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 30 43.667 1.310,010 

11.5 

SINAN 	- 	ATENDIMENTO 	ANTI-RÁBICO 	HUMANO. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO - 
ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO HUMANO. Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 60 43.667 2.620.020 

11.6 

SINAN 	. 	DENGUE 	E 	FEBRE 	DE 	CHIKUNGUNYA. 
Especificação: SINAN 	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE INVESTIGAÇÃO- 
DENGUE E FEBRE DE CHIKUNGUNYA 	Tam A4 frente/verso 
bloco com 100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 60 43.667 2.620.020 

11.7 

SINAN - DOENÇA DE CHAGAS AGUDA. Especificação: SINAN 
SISTEMA 	DE 	INFORMAÇÃO 	DE 	AGRAVOS 	DE 

NOTIFICAÇÃO- FICHA DE INVESTIGAÇÃO. DOENÇA DE 
CHAGAS AGUDA- Tam A4 frente/verso bloco com 100 fis-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43.667 262,002 

11.8 

SINAN 	DOENÇAS EXANTEMATICAS FEBRIS SARAMPO / 
RUBÉOLA. 	Especificaçâo: 	SINAN 	- 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO - DOENÇAS EXANTEMATICAS FEBRIS 
SARAMPO / RUBÉOLA - Tam A4 frente/verso bloco com 100 Os 
- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43.667 262,002 

11.9 

SINAN - GESTANTE HIV +. Especificação: SINAN - SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA 
DE INVESTIGAÇÃO - GESTANTE HIV + 	Tam A4 bloco com 
100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262,002 

1110 

SINAN - HEPATITES VIRAIS. Especificação: SINAN -SISTEMA 
DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA 
DE 	INVESTIGAÇÃO 	- 	HEPATITES 	VIRAIS 	- 	Tam 	A4 
frente/verso bloco com 100 Os - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524,004 

11.11 

SINAN - ROTAVÍRUS. Especificação: SINAN - SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO 	INDIVIDUAL 	- 	ROTAVÍRUS - TamA4 
frente/verso bloco com 100 lis - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262,002 

1112 

SINAN - INTOXICAÇÃO EXÓGENA. Especificação: SINAN - 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE INVESTIGAÇÃO - INTOXICAÇÃO EXÓGENA - 
Tam A4 frente/verso bloco com 100 Os- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262,002 

11.13 
SINAN 	- 	LEISHMANIOSE 	TEGUMENTAR 	AMERICANA. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO- FICHA DE INVESTIGAÇÃO- 

\BLOCO 6 43,667 262.002 

Trav. José Jorge M3ttntS!N 
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LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA . Tam A4 
(rente/verso bloco com 100 fis . EPIDEMIOLOGIA 

11.14 

SINAN . LEISHMANIOSE VISCERAL, Especificação SINAN - 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
. FICHA DE INVESTIGAÇÃO - LEISHMANIOSE VISCERAL - 
Tam A4 frente/verso bloco com 100 fis - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43.667 262,002 

11.15 

SINAN - MENINGITE. Especificação: SINAN - SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE 
INVESTIGAÇÃO - MENINGITE - Tam A4 frente/verso bloco com 
100 fis - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524,004 

11.16 

SINAN - SÍFILIS EM GESTANTE. Especificação: SINAN - 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE INVESTIGAÇÃO - SÍFILIS EM GESTANTE - Tam 
A4 (rente/verso bloco com 100 (Is - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524.004 

1117 

SINAN 	- 	TÉTANO ACIDENTAL. 	Especificação: 	SINAN 	- 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE INVESTIGAÇÃO - TÉTANO ACIDENTAL - Tan, A4 
frente/verso bloco com 100 (Is- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262,002 

11.18 

SINAN 	- 	FICHA 	DE 	NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS 	DE 	NOTIFICAÇÃO 	- 	FICHA 	DE 
NOTIFICAÇÃO/CONCLUSÃO - Tam A4 bloco com 100 (Is - 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262.002 

11.19 

SINAN - VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / ALTO PROVOCADA. 
Especificação: SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 
AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO - FICHA DE NOTIFICAÇÃO 
INDIVIDUAL 	- 	VIOLÊNCIA 	INTERPESSOAL 	/ 	ALTO 
PROVOCADA - Tam A4 frente/verso bloco com 100 (Is 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43.667 524.004 

11.20 

SINAN . INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES COM 13 ANOS 
OU 	MAIS). 	Especificação: 	SINAN 	- 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO. FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO! INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES COM 13 
ANOS OU MAIS) - Tam A4 frente/verso bloco com 100 fis 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43.667 262.002 

11.21 

SINAN . INVESTIGAÇÃO AIDS (PACIENTES MENORES QUE 
13 	ANOS), 	Especificação: 	SINAN 	SISTEMA 	DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO . FICHA DE 
NOTIFICAÇÂO 	nNVESTIGAÇÃO 	AIDS 	(PACIENTES 
MENORES QUE 13 ANOS) 	Tan, A4 frente/verso bloco com 
100 (Is- EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43.667 262,002 

11.22 

SINAN - CRIANÇA EXPOSTA AO HIV. Especificação: SINAN. 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- FICHA DE NOTIFICAÇÃO / INVESTIGAÇÃO CRIANÇA 
EXPOSTA AO HIV - Tam A4 frente/verso bloco com 100 (Is-
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262.002 

11.23 

SINAN . HANSENIASE. Especificação: SINAN - SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO . FICHA DE 
NOTIFICAÇÃO fINVESTIGAÇÃO HANSENIASE . Tam A4 bloco 

n 100 (Is - EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 30 43.667 1.310,010 

11.24 

SINAN 	. 	SIFILIS 	CONGÉNITA, 	Especificação: 	SINAN 	- 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 
- 	FICHA 	DE 	NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 	- 	SiFILIS 
CONGÊNITA - Ta,, A4 frente/verso bloco com 100 (Is - 
EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 12 43,667 524,004 

11.25 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA . MONITORAMENTO DE 
INFORMAÇÕES / NOTIFICAÇÕES SEMANAIS - Especificação: 
Tan A4 bloco com 100 (Is . EPIDEMIOLOGIA 

BLOCO 6 43,667 262.002 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 11 RI  25.414,194 

LOTE 12- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM 1 ESPECIFICAÇÃO DTO VALOR VALOR TOTAL 

Trav. José JorgiMatias, S/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixada-CE 
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ESTIMADO R$ 

121 BOLETIM 	DE ATENDIMENTO NUTRIÇÃO - Tem A4 
frenteNerso bloco com lØOfls.NASF BLOCO 24 43.667 1.048.008 

12.2 FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPËUTICA - Especificação: 
Tem A4 frentaeç0o bloco com 100 fis - NASF BLOCO 24 43,667 1.048.008 

12.3 FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÉUTICA PÓS - COVID - Especificação: Tem A4 frente/verso bloco com 100 fis - NASF BLOCO 24 43.667 1.048.008 

124 FICHA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. Tem A4 frente/verso 
blococomloofls - NASF BLOCO 24 43.667 1.048.008 

125 FICHA DE EVOLUÇÃO NASF - AS - Tem A4 frente/verso bloco 
com lOOfls - NASF BLOCO 24 43.667 1.048,008 

12.6 
FREQUÊNCIA 	 VISITNATENDIMENTO 
DOMICILIAR/ATENDIMENTO AMBULATORIAL- NASF/AB - 
Especificação: Tem A4 bloco com 100 fis - NASF 

BLOCO 24 43.667 1.048,008 

12.7 PLANEJAMENTO ALIMENTAR . Tem A4 frente/verso bloco 
com 100 fis . NASF BLOCO 24 43.667 1.048.008 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 12 R$ 1.336,056 

LOTE 13- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND OTO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RS 

131 FICHA DE VACINAÇAO 	Tem A4 frente e verso bloco COfli 
100 fls - PNI BLOCO 24 43.667 1.048,008 

132 

FORMULARIO PARA NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇAO DE 
EVENTOS ADVERSOS PÓS -VACINAÇÃO. Especificação: 
FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO! INVESTIGAÇÃO DE 
EVENTOS ADVERSOS PÓS .VACINAÇÃO ASSOCIADOS AO 
USO DE VACINA, SORO OU IMIJNOGLOBULINA - Tem A4 3 
paginas frente e verso bloco com 100 unidades . PNI 

BLOCO 24 43,667 1.048.008 

13.3 
MAPA DE CONTROLE DIARIO DE TEMPERATURA- Tem A4 
bloco com 100 fis - PNI BLOCO 72 43,667 3.144,024 

13.4 
VIGILÂNCIA E IMUNIZAÇÃO- REGISTRO DE VACINAÇÃO 
COVID-19. Especificação: - Tem A4 frente e verso bloco com 
100 fls - PNI 

BLOCO 120 43,667 5.240.040 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 13 R$ 10.480,080 

LOTE 14- DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

14.1 
ATESTADO MÉDICO - HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS. Especificação: - Tem A4 bloco com 100 fis - 
SAE 

BLOCO 54 43667 2.358,018 

142 FICHA DE ATENDIMENTO TR - Tamanho A4 - Bloco c/100 fís 
frente/verso - SAE 

BLOCO 900 43,667 39.300.300 

143 
FICHA DE PRATELEIRA - SAE. Especificação: Tem A4 3 
páginas frente e verso bloco com 100 unidades- SAE 

BLOCO 36 43.667 1.572,012 

144 
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIO DO SUS 
-TamA4 bloco com l00 fis -SAE 

BLOCO 54 43,667 2.358,018 

14.5 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 
TRATAMENTO, Especificação: Tem A4 bloco com 100 fis - 
SAE 

BLOCO 36 43.667 1.572.012 

146 
FORMULÂRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 
PROFILAXIA. Especificação: Tem A4 bloco com ico fis SAE BLOCO IS 43,667 786.006 

147 
LAUDO DO DIAGNÓSTICO- Tam.15 cmx 21cm-Bloco cROO 
fls- SAE 

BLOCO 900 13.167 11.850,300 

14.8 
LAUDO DO DIAGNÓSTICO . Testes rápidos p/ detecção de 
anticorpos. Especificação: - Tam.15 cm 	21 cm- Bloco c/100 
fis-SAE 

BLOCO 900 13.167 11.850,300 

Trav. José Jorge Matia Sf14 
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14... 
MAPA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DA GELADEIRA - 
Tam A4 bloco com l000s-SAE 

BLOCO 18 43,667 786.006 

1410 
MAPA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO AMBIENTES 
Tam A4bloco com l000s-SAE 

BLOCO 18 43.667 786.006 

14.11 
PLANILHA 	DE 	RECEBIMENTO 	DE 	AMOSTRAS 	DAS 
UNIDADES DE SAÚDE. Especificação 	- Tam A4 bloco com 
lOOfIs - SAE 

BLOCO 36 43,667 1.572.012 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 14 R$ 74790,990 

LOTE 15- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND OTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RI 

151 
ATESTADO MÉDICO . HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS. Especificação - Tam A4 bloco com 100 Os - 
SAE 

BLOCO 18 43,667 786,006 

152 FICHA DE ATENDIMENTO TR - Tamanho A4 	Bloco cIl® Os 
frente/verso - SAE BLOCO 300 43.667 13100,100 

15.3 
FICHA DE PRATELEIRA - SAE, Especifica*, Tam A4 3 
páginas frente e verso bloco CT 100 unidades - SAE BLOCO 12 43,667 524.004 

15.4 
FORMULARIO DE CADASTRAMENTO DE USUARIO DO SUS 
. Tam A4 bloco com 100 lIs - SAE BLOCO 18 43,667 786,006 

155 
FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 
TRATAMENTO Espeoficação Tam A4 bloco com 100 Os - 
SAE 

BLOCO 12 43.667 524.004 

156 FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROFILAXIA Espeofcação Tam A4 bloco com 100 Os - SAE BLOCO 6 43.667 262.002 

15.7 LAUDO DO DIAGNÓSTICO. Tam.15 cm 	21cm- Bloco c/100 
fi 	- SAE BLOCO 300 13.167 3.950.100 

15.8 
LAUDO DO DIAGNÓSTICO - Testes rkiidos  p/ detecçào de 
anticorpos; . Especificação: 	- Tam.15 cm 	21 cm- Bloco e/iDO 
fls-SAE 

BLOCO 300 13,167 3.950,100 

15.9 
MAPA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DA GELADEIRA - 
Tam A4 bloco com 100 Os- SAE BLOCO 6 43.667 262.002 

io MAPA DE CONTROLE DA TEMPERATURA DO AMBIENTE- 
Tam A4 doou com lOOfls-SAE 

BLOCO 6 43,667 262.002 

15.11 
PLANILHA 	DE 	RECEBIMENTO 	DE 	AMOSTRAS 	DAS 
UNIDADES DE SAÚDE. Especificação 	. Tam A& bloco com 
100 fls - SAE 

BLOCO 12 43,667 524,004 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 15 R$ 24930,330 

LOTE 16-DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO RI 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

 

161 
CHECK - LIST - SAMU - Tam A4 frente e verso bloco com 100 
Os- SAMU 

BLOCO 690 43,667 30 130,230 

16.2 
CI-IECK-LIST 	USB 	(UNIDADE 	DE 	SUPORTE 	BÁSICO). 
Especificaçào: - Tam A4 frente e verso bloco com 100 Os- 
SAMU 

BLOCO 690 43.667 30.130,230 

163 
CHECKLIST UTI - SAMU. Especificação: - Tam A4 5 páginas 
frente e verso bloco com 100 unidades - SAMU 

BLOCO 690 43.667 30.130,230 

16.4 
CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL ALMOXARIFADO 
BASE SAMU QUIXADÁ USA . 72. Especificação- Tam A4 - 
bloco com 100 Os- SAMU 

BLOCO 360 43,667 15.720.120 

16.5 
FICHA 	DE 	TROCA 	DE 	PLANTÃO 	(ENFERMEIRA). 
Especificação: - Tam. 9cm x 21 cm - bloco com 100 unidades - 
SAMU 

BLOCO 360 13,167 4.740,120 

16.6 
FICHA 	DE 	TROCA 	DE 	PLANTÃO 	(TÉCNICA 	DE 
ENFERMAGEM) Especificação: - Tam. 21cm x 9 	c - bloco 
com 100 unidades - SAMU 

BLOCO 360 13.167 4.740.120 

Trav. Jose Jory€/' a 	, S'N 
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16.7 
FORMULÁRIO 	DE 	MATERIAIS 	RETIDOS 	- 	SAMU. 
Especificação: - Tem. 15 cm x 21 cm . bloco com 100 
unidades- SAMU 

BLOCO 360 13,167 4.740120 

168 FORMULÁRIO DE TROCA DE PLANTÃO - Tem. A4 - bloco 
com 100 unidades- SAMU BLOCO 18 43.667 786.006 

16.9 
RELATÓRIO 	DE 	ATENDIMENTO 	SAMU 	QUIXADA. 
Especificação: - Iam A4 frente e verso bloco com 100 fis- 
SAMU 

BLOCO 540 43.667 23.580.180 

16.10 REQUERIMENTO DE CERTIDÃO NARRATIVA 	em SAMU- T 
A4 . bloco com 100 fis- SAMU BLOCO 360 43,667 15.720.120 

1611 REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - SAMU . Tem A4 . bloco 
com lOOfis- SAMU BLOCO 180 43.667 7860.060 

16.12 SOLICITAÇAO DE ATENDIMENTO - SAMU. Especificação: 
Tem. 15 cm 	21cm-bloco com 100 unidades- SAMU BLOCO 360 43,667 15.720.120 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 16 R$ 183.997.656 

LOTE 17- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM 	TOTAL ESPECIFICAÇÃO 	 UNO 	QTD 	UNITÁRIO  
VALOR 

ESTIMADO R$ 	ESTIMADO R$  
00 CHECI( 	LIST - SAMU- Tam A4 frente e verso bloco com 1 17.1 	fis sw,u 	 BLOCO 	230 	43$67 	10.043,410 

CHECK-LIST USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO). 
17.2 	Especificação: . Tem A4 frente e verso bloco com 100 fis- 	BLOCO 	230 	43.667 	10.043.410 

SAMU 

17.. . 	CHECKLIST UTI - SAMU. Especificação:- Tem A4 5 páginas 	BLOCO 	230 	43.667 	10,043.410 frente e verso bloco com 100 unidades - SAMU 
CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAL ALMOXARIFADO - 

17.4 	BASE SAMU QUIXADÃ USA - 72. Especificação:- Tem A4 . 	BLOCO 	120 	43,667 	5.240.040 
bloco com 100 fls- SAMU 
FICHA 	DE 	TROCA 	DE 	PLANTÃO 	(ENFERMEIRA). 

173 	Especificação: - Tem. 9cm x 21 cm - bloco com 100 unidades- 	BLOCO 	120 	13,167 	1.580,040 
SAMU 
FICHA 	DE 	TROCA 	DE 	PLANTÃO 	(TECNICA 	DE 

17.6 	ENFERMAGEM). Especificação: - Tam. 21cm x 9 cm - bloco 	BLOCO 	120 	13,167 	1.580.040 
com 100 unidades- SAMU 
FORMULÁRIO 	DE 	MATERIAIS 	RETIDOS 	- 	SAMU. 

17.7 	Especificação: - Tem. 15 cai x 21 cm - bloco com 100 	BLOCO 	120 	13.167 	1.580,040 
unidades- SAMU 

118 	FORMULÁRIO DE TROCA DE PLANTÃO - Tem. A4 - bloco 	BLOCO 	6 	43,667 	262.002 
com 100 unidades- SAMU 
RELATÓRIO 	DE 	ATENDIMENTO 	SAMLJ 	QUIXADA. 

17.9 	Especificação: - Tem A4 frente e verso bloco com 100 lIs- 	BLOCO 	180 	43.667 	7.860,060 
SAMU 
REQUERIMENTO DE CERTIDÃO NARRATIVA - SAMU- Iam 

17.10 	A4-blococoml00fls-SAMU 
BLOCO 	120 	43,667 	5.240.040 

REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - SAMU - Tam A4 - bloco 17.11 	com ice Os-SAMU 
BLOCO 	60 	43,667 	2.620,020 

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO - SAMU. Especificação:- 	BLOCO 	120 	43.667 	5.240.040 1712 	Tem. 15 cm x 21 cm -bloco com 100 unidades- SAMU 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 17 R$ 	61.332,552 

LOTE 18- DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

18,1 BOLSA PERSONALIZADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE UNIDADE 1.500 88,667 133.000.500 

1.a.2 
CARTAZ A3 PRETO E BRANCO, PAPEL COUCHÉ 60K, 
IMPRESSÕES VARIADAS 

UNIDADE 1.500 6.333 9.499$00 

18.3 
CONVITE COLORIDO AS (10X1SCM) 4X4 CORES PAPEL 
COUCHÉ 60KG 

UNIDADE 7500 3,283 24.622,500 

Trav, José Jorge )kflit, SIN 
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18.4 
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, COM CORDÃO E 
CAI) 

UNIDADE 1.500 16.667 25.000.500 

18.5 
CRACHA PERSONALIZADO PARA EVENTO PAPEL 80K 
COM CORDÃO, 4X0 CORES 

UNIDADE 3.750 4,100 15.375,000 

18.6 ENCADERNAÇÃO. COM  CAPA, CONTRA CAPA E ASPIRAI 
ATÉ 500 FOLHAS UNIDADE 750 7,333 5499.750 

18.7 FOLDER COLORIDO A4 (297 X 210CM) 4X4 CORES, PAPEL 
COUCHÊ, 50K DUAS DOBRAS UNIDADE 7.500 1.583 11.872.500 

18.8 FOTOCOPIA PRETO E BRANCO TAM. A4 PAPEL AP75G UNIDADE 18.750 12,333 231.243,750 
18.9 FOTOCOPIA A4, PAPEL4OKG UNIDADE 1.500 1,033 1.549.500 

18,10 IMPRESSÃO 	DIGITA 	EM 	LONA 	OU 	ADESIVO, 
ACABAMENTO EM CANO OU ILHÓS TAM 120 X 80CM UNIDADE 375 63,667 23.875.125 

18.11 IMPRESSÃO VARIAVELA3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 1156 UNIDADE 1.500 6,667 10.000,500 

18.12 PANFLETO 4X4 CORES AS (15X2ICM) PAPEL COUCHÈ 
BRILHO 1156. VÁRIOS MODELOS UNIDADE 7.500 0.850 6.375,000 

18,13 PASTA PERSONALIZADA PAPEL SUPREMO, 31X44CM 
ABERTA, COM BOLSO, 4X0 CORES UNIDADE 750 3.883 2.912,250 

18.14 BOTONS EM ADESIVO - DIAMÈTRO 7X10CM UNIDADE 7.500 0,950 7.125,000 
18.15 ADESIVO EM FOLHA A3 - CORES VARIADAS UNIDADE 2.250 16.667 37.500,750 

18.16 ADESIVO 	PARA 	IDENTIFICAÇÃO 	DE 	VEICULO 
(IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 COR) UNIDADE 375 136,000 51.000.000 

18.17 CERTIFICADOS A4, PAPEL AP 60K OFF.SET, 4X1 COR 
VARIAVEIS 

UNIDADE 750 6,167 4.625,250 

1818 CONVITES TAMANHO: 10CM X 07CM UNIDADE 750 1,050 787.500 
18.19 IMPRESSÃO DE ADESIVO PVC - 2.OM X 1.OM UNIDADE 38 371,667 14.123,346 
1820 IMPRESSÃO A3 PAPEL COUCHÊ BRILHO 60K VARIÁVEIS UNIDADE 375 6.667 2.500.125 
18.21 CARIMBO AUTOMATICO TAM. MÉDIO UNIDADE 150 77.667 11.650,050 
18.22 CERTIFICADOS AS, 1X0 CORES PAPEL 60K UNIDADE 375 4,333 1.624,875 

18.23 BANNER 120 X 80CM EM LONA, COLORIDO. MODELO 
VARIADO UNIDADE 150 62,000 9.300,000 

18.24 ADESIVO REFLETIVO TIPO 3M OU SIMILAR UNIDADE 375 85.333 31.999.875 
18.25 ADESIVO PARA USO EM VEÍCULOS - 12 X 15CM UNIDADE 150 13.667 2.050.050 
18.26 ADESIVO LEITOSO M2 UNIDADE 75 95,000 7.125,000 
18,27 FAIXA EM LONA FRONT LIGTH UNIDADE 8 105.667 845,336 
18.28 SERVIÇO DE XEROX - PRETO E BRANCO UNIDADE 7.500 0.933 6.997,500 
1829 IMPRESSÃO COLORIDA UNIDADE 7.500 2.667 20.002.500 
18.30 IMPRESSAO A4 - PRETO E BRANCO UNIDADE 7.500 1,000 7.500.000 
18.31 PANFLETO PRETO E BRANCO - TAMANHO 02 NO AS UNIDADE 3.750 0,850 3.187.500 
18.32 PANFLETO COLORIDO - TAMANHO 04 NO A6 UNIDADE 3.750 0,850 3.187.500 

18.33 IMPRESSÃO DE PAPEL COLORIDO MODELO OUT000R 
(M') 

UNIDADE 38 183.333 6.966.654 

18.34 IMPRESSÃO A4 COLORIDO UNIDADE 1.500 6.667 10.000,500 
18.35 TRANSFER TAMANHO A3 UNIDADE 375 22.667 8.500.125 
18.36 IMPRESSÃO A4 PAPEL AP 24K, DADOS VARIAVEIS UNIDADE 375 5,500 2,062,500 
18.37 PANFLETO PRETO E BRANCO - TAMANHO 02 NO A4 UNIDADE 600 0.750 450.000 
18.38 PANFLETO COLORIDO TAMANHO 02 NO A4 UNIDADE 375 4,500 1.687.500 
18.39 CARTAZ COLORIDO TAMANHO A3 UNIDADE 750 6.500 4.875,000 
18.40 PANFLETO COLORIDO - FRENTE E VERSO 02 NO A4 UNIDADE 600 6,167 3.700,200 
18.41 BANNER EM LONA COLORIDA TAMANHO 1.20 X 0.90CM UNIDADE 38 72.667 2.761.346 
18.42 CÓPIAS EM PAPEL OFICIO COLORIDO UNIDADE 750 1,833 1.374,750 

18.43 PLOTAGEM EM PRETO E BRANCO - TIPO SULFITE - 
TAMANHO AO 

UNIDADE 38 37.667 1,431.346 

18.44 PILOTAGEM 	COLORIDA 	- 	TIPO 	PAPEL 	SULFITE 	- 
TAMANHO AO 

UNIDADE 38 44.000 1.672,000 

18.45 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO UNIDADE 75 270,000 20.250,000 
18.46 PLACA EM METALON E LONA UNIDADE 38 125.000 4.750,000 
18.47 CONVITES EXIBIVEIS TAMANHO 20X13 CM PAPEL 60KG UNIDADE 375 2,917 1.093.875 
18.48 BANNER 70X3OCM UNIDADE 750 47.333 35.499,750 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 18 R$ 831.034,078 

LOTE 19- DESTINADO EXCLUSIVA4HTE PARA ME OU EPP 

Trav. José Jorgep4.Iati, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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19.1 BOLSA PERSONALIZADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE UNIDADE 500 88.667 44.333.500 

19.2 
CARTAZ A3 PRETO E BRANCO. PAPEL COUCHÉ 60K, 
IMPRESSÕES VARIADAS 

UNIDADE 500 6.333 3.166.500 

19,3 
CONVITE COLORIDO A5 (10X15CM) 4X4 CORES PAPEL 
COUCHÊ 60KG 

UNIDADE 2.500 3,283 8.207,500 

19.4 
CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC, COM CORDÃO E 
CAIXA 

UNIDADE 500 16,667 8.333.500 

19.5 CRACHA PERSONALIZADO PARA EVENTO PAPEL 80K 
COM CORDÃO, 4X0 CORES UNIDADE 1.250 4.100 5.125.000 

19.6 ENCADERNAÇAO, COM CAPA, CONTRA CAPA E ASPIRAL 
ATÉ 500 FOLHAS UNIDADE 250 7,333 1.833,250 

19.7 FOLDER COLORIDO A4 (297 X 210CM) 4X4 CORES, PAPEL 
COUCHÉ, 50K DUAS DOBRAS UNIDADE 2.500 1.583 3.957,500 

19.8 FOTOCOPIA PRETO E BRANCO TAM. A4 PAPEL AP75G UNIDADE 6.250 12,333 77.081.250 
19.9 FOTOCÕPIAA4, PAPEL 40KG UNIDADE 500 1033 516,500 

19.10 IMPRESSÃO 	DIGITA 	EM 	LONA 	OU 	ADESIVO, 
ACABAMENTO EM CANO OU ILHÓS TAM 120 X 80CM UNIDADE 125 63.667 7.958.375 

19.11 IMPRESSÃO VARLAVELA3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 11% UNIDADE 500 6,667 3.333.500 

1912 PANFLETO 4X4 CORES AS (15X2ICM) PAPEL COUCHÉ 
BRILHO 115G, VÁRIOS MODELOS UNIDADE 2.500 0.850 2.125,000 

L13 PASTA PERSONALIZADA PAPEL SUPREMO, 3IX44CM 
ABERTA. COM  BOLSO, 4X0 CORES UNIDADE 250 3,883 970,750 

19.14 BOTONS EM ADESIVO - DIÂMETRO 7X1OCM UNIDADE 2.500 0.950 2.375.000 
19.15 ADESIVO EM FOLHA A3 - CORES VARIADAS UNIDADE 750 16.667 12.500.250 

19.16 ADESIVO 	PARA 	IDENTIFICAÇÃO 	DE 	VEÍCULO 
(IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 COR) UNIDADE 125 136,000 17.000000 

1917 CERTIFICADOS A4, PAPEL AP 60K OFF-SET, 4X1 COR 
VARIAVEIS UNIDADE 250 6,167 1.541.750 

19.18 CONVITES TAMANHO: 10CM X 07CM UNIDADE 250 1.050 262.500 
19.19 IMPRESSAO DE ADESIVO PVC - 2.OM X 1.OM UNIDADE 12 371,667 4.460,004 
19.20 IMPRESSÃO A3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 60K VARIAVEIS UNIDADE 125 6.667 833.375 
19.21 CARIMBO AUTOMÁTICO TAM, MÉDIO UNIDADE 50 77.667 3.883,350 
19.22 CERTIFICADOS AS, 1X0 CORES PAPEL 60K UNIDADE 125 4,333 541,625 

19.23 BANNER 120 X 80CM EM LONA. COLORIDO, MODELO 
VARIADO UNIDADE 50 62,000 3.100.000 

19.24 ADESIVO REFLETIVO TIPO 3M OU SIMILAR UNIDADE 125 85,333 10.666.625 
19.25 ADESIVO PARA USO EM VEICULOS -12 X 15CM UNIDADE 50 13,667 683.350 
19.26 ADESIVO LEITOSO M2 UNIDADE 25 95.000 2.375.000 
19.27 FAIXA EM LONA FRONT LIGTH UNIDADE 2 105.667 211.334 
19.28 SERVIÇO DE XEROX - PRETO E BRANCO UNIDADE 2.500 0.933 2.332,500 
19.29 IMPRESSAO COLORIDA UNIDADE 2.500 2.667 6.667,500 
19.30 IMPRESSÃO A4 - PRETO E BRANCO UNIDADE 2.500 1.000 2.500,000 
19.31 PANFLETO PRETO E BRANCO - TAMANHO 02 NO AS UNIDADE 1.250 0.850 1.062,500 
19.32 PANFLETO COLORIDO - TAMANHO 04 NO A6 UNIDADE 1.250 0,850 1.062,500 

L33< IMPRESSÃO DE PAPEL COLORIDO MODELO OUTDOOR 
(h12) UNIDADE 12 183,333 2.199.996 

19.34 IMPRESSÃO A4 . COLORIDO UNIDADE 500 6.667 3.333.500 
19.35 TRANSFER TAMANHO A3 UNIDADE 125 22.667 2.833.375 
19.36 IMPRESSÃO A4 PAPEL AP 24K, DADOS VARIAVEIS UNIDADE 125 5,500 687,500 
19.37 PANFLETO PRETO E BRANCO - TAMANHO 02 NO A4 UNIDADE 200 0,750 150,000 
19.38 PANFLETO COLORIDO TAMANHO 02 NO A4 UNIDADE 125 4,500 562,500 
19.39 CARTAZ COLORIDO TAMANHO A3 UNIDADE 250 6.500 1.625.000 
19.40 PANFLETO COLORIDO - FRENTE E VERSO 02 NO A4 UNIDADE 200 6,167 1.233.400 
19.41 BANNER EM LONA COLORIDA TAMANHO 1.20 X 0.90CM UNIDADE 12 72,667 672,004 
19.42 CÓPIAS EM PAPEL OFICIO COLORIDO UNIDADE 250 1.833 458.250 

1943 PLOTAGEM EM PRETO E BRANCO - TIPO SULFITE - 
TAMANHO AO 

UNIDADE 12 37.667 452.004 

19.44 - PILOTAGEM 	COLORIDA 	- 	TIPO 	PAPEL 	SULFITE 
TAMANHO AO 

UNIDADE 12 44. 528.000 

19.45 -. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACR ILICO UNIDADE 25 270.000 6.750.000 

Trav. Jose Jorg€ MaCas, S/N 
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19.46 PLACA EM METALON E LONA UNIDADE 12 125,000 1500,000 
19.47 CONVITES EXIBIVEIS TAMANHO 20X13 CM PAPEL 60KG UNIDADE 125 2.917 364.625 
19.48 BANNER 70X3OCM UNIDADE 250 47.333 11.833,250 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 19 R$ 276.384,692 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 4.506.060,00 (quatro milhões, quinhentos e seis mil e sessenta reais). 

3.1. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
3.1.1. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote 
justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão 
implicar descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos 
custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de 
estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que 
fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
3.1.2. O não parcelamento do objeto em Rens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8666/93, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo licitatório. mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
3.1.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um 
ou poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eficiência e economicidade, é 
imprescindivel a licitação por lotes. 
3.1.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde 
que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si' - Acórdão 
5.26012011-1 Cámara - TCU; 
3.1.5. A adoção da adjudicação por LOTE, demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha comparativamente ao 
critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço Por Lote, em cumprimento ás disposições dos arts. 
30, § 10, inciso 1, art. 15, inciso IV, e 23. §§ 11  e 2°, todos da Lei n. 8.666/1993; 

4. DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste certame. 
4.2. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será designado 
representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas a execução e determinando o que for necessário â regularização de falhas ou defeitos observados. 
4.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,', - por 
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vicios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários á regularização eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis. 

S. A FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá-Ce. 

Trav. José Jorg€ Mat?as, SN 
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5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conTa 	LunAte mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções. com  as informações que motivaram sua rejeição. contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
5.5. Para cada Ordem de CompraiAutorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" ás certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (á) CONTRATADO (A) todas as condições necessárias ao 
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei flQ  8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3. Comunicar ao (á) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando rios casos que exigirem providências corretivas: 
6.4. Providenciar os pagamentos ao(ã) CONTRATADO(A) á vista das Notas Fiscais IFaturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 
7.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de 
Referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
7 2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obngações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações: 
7.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira 
que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços. 
7.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE: 
7.6. Arcar com eventuais prejuizos causados ao(á) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do objeto contratual. 
inclusive. respondendo pecunianamente: 
7.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive, as 
contribuições previdenciânas fiscais e para fiscais. FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, 
ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas 
e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A). com referência ás suas obrigações, não se 
transfere á Prefeitura Municipal de Quixadã 
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciãrios relacionados com o objeto do contrato; 
7.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação pertinente; 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1. 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 física identificada pelo nome e cargo exercido na 
entidade. estando ás informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as 
demais informações, 
a) nome. CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomada dos serviços e emitente do atestado; 

Trav. José Jory'e Mat'i7ls, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 	 - 
d) período de execução;  

e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
8.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega 
foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso. 
8.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que 
dispõe o item 8.2, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado 
faz vinculação. 
8.4- Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão promover 
diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão. e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o doto, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

9. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
9.1. Para julgamento e classificação das propostas. será adotado o critério do menor preço por lote, observado as 
especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade será realizado através de Pregão, na forma 
eletrônica. 

10. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada por funcionário 
designado pelo contratante. 

11. DAS PENALIDADES 
11.1. 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: 
11.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 
11.1.2. Cometer fraude fiscal. 
11.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
11.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa. 
11.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 
11.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e 
11.1.8. Descumprir prazos. 
11.2. 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. 
11.3. 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: 
c. 1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
11.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
11.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.\ 

COMISsYoE 
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11.6. As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas á 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração. 
11.7. A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
11.8. As sanções previstas no item 11.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
11.8.1. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
11.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicitos 
praticados. 
119. 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 consequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
11.10. 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 1988. 

0 	12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12,1 O presente Contrato podera ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77. 78 e 79 da Lei Federal n°8.666/93, e suas alterações posteriores. 
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 
a) Falir, for objeto de concurso de credores. dissolução ou liquidação: 
b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da 
CONTRATANTE: 
c) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato: 
d) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato: 
e) For objeto de fusão. cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará â CONTRATADA somente o valor relativo 
aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas porventura aplicadas. 

13. DO REAJUSTE E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
13 1. O valor do presente Contrato não será reajustado por prazo inferior a 01 (um) ano, salvo em caso de evidente 
desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA. nos moldes estampados no 
art. 65. 11,"d", da lei n°8666/93. 

Trav. Jose JoryjMati, S'N 

Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO li - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1 O.00612022-PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. 

LOTE 

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

Local e data 	de 	 de 2022. 

Assinatura 

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

Trav. José JorgØMati, SIM 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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 licitatôho, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §21, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge(Matia) SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  SRP 
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Aos XX dias do mês de XXXX de 	 o municipio de Quixadã, inscrito no CNPJ N° 	1 	- 	com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	 sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019. de 20 de setembro de 2019. Decreto n°9488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 1232006 e alterações. e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
10.006/2022-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços. e HOMOLOGADO pela Secretaria de 
	  RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadã-Ce, por um 
periodo de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas 
propostas para os lotes n° - foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	 . representada 
pelo Senhor Sr. 	 inscrito no CPF n°. 	. que entre si. justo e avançado a presente ata. 
devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 10.00612022-
PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para 
atender as necessidades da Secretaria da Saúde do munlcipio de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências 
estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um 
periodo de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação 
c) Efetuar o pagamento á CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado. nos termos do 
art. 67 da Lei n°8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadã 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 
objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas. deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda- DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação, 
b) indicar, no minimo. um  funcionário para acompanhar a execpção do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. \ 
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e) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadà para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas á pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municipio de Quixadã encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço. nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 

Ø 	
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital 

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

CLÁUSULA QUARTA• DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas. no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas a 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiáno da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão. desde que não prejudique 
as obrigações presentes e frituras decorrentes da ata. assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiártçdo registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
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Subcláusula Quarta O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações frituras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10  § 30  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  § 40 do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 

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

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

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

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

- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado: 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido: e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 39 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade. confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, e 
II convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS SANÇÕES: 
Subclãusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicará CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência: 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente: 
c) Multa de lO°/o (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos 

S e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o municipio de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea d'. Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alineas d e "e" poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados. Distrito Federal ou municípios e, será excluida do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000. pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços: 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente: 
4- Comportar-se de modo inidõneo: 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
6- Cometer fraude fiscal: 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem. principalmente, a CONTRATADA estará sujeita ás penalidades tratadas na 
condição anterior: 

ff 
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1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 	 _ 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo municipio de Quixadá. 
3. Pelo descumpnmento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às dema' 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°  8.666193. 

Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo municipio de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alinea "g". a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alinea g poderão ser aplicadas á CONTRATADA juntamente com 
as de multa, eencadas nas alineas 'b e c da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.666193 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido: 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior: 
b) Seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material: 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78. incisos XIV. XV e XVI da Lei n° 
8.666/93: 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo municipio de Quixadá. facultando-se a esta. aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do municipio de Quixadá: 

Ø 	
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado, 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços: 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado: 
d) Quando o fornecedor der causa á rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços. nas hipoteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

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

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

Trav. Jose Joryelt', SN 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao municipio de 
Quixada, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão. de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos. da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda. resultante de imperfeições 
técnicas, vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadà 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70. da Lei n°8.666193). 

fl 	Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito. de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços. durante horário comercial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
171. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação. portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 73, § 21  do 
Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n2  8.666. de 21 de junho de 1993, preceitua: Ra licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula única . As despesas do exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

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

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

Trav. Jose Jorge,61atia. SN 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
201. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei ri0  8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os phncipios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

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

Quixadá-Ce de ______ de 

SIGNATÁRIOS: 

órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  

Trav. José Jorge Matia Sf14 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

ÓRGÃO GERENCIADOR  

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÕRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José Jorge Matít\ SN 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  r 
RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADO 

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

Trav. ,José JorgMatit#€, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

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

I 

C3MSS-, / 
'crAço 

Quixadã-Ce, - de 	de 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	  celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 10.006/2022-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTO 
VALOR 	

J 
VALOR TOTAL 

UNITÁRIO R$ 	R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$j 

Trav. Jose 	S!N 

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

CONTRATO N° 	 

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019. na Lei n° 10.520. de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 10.006/2022-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades 
da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 
- Termo de Referência do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÕNICO N° 
1 0.00612022•PERP. 

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

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

Trav. Jose JorgeS;N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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PREFEITURA DE 

comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferênit c.d.1Lt ', 
dos bens 	 lC 	J)  	Q 

PARÁGRAFO TERCEIRO 	
1 

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega. o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo. a 

S 	assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE 	 - do servidor do 
CONTRATANTE responsàvel pelo recebimento. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO. na  proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais!faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
5,10 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 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serRo 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. Jose JorgetfN 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma únic' 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento. será efetuada consulta ON-LINE' às certidões apresentadas. p4i% 	 
verificação de todas as condições de regularidade fi scal. 	

CMISsÂO 'E 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
61. O contrato terá vigência até 	 . contados da data da assinatura deste termo de 
contrato. Podendo ser aditivado conforme ari 57 da Lei 8.666i93. dentro do ano orçamentário. 

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

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

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

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

Trav. Jose Jor9t,.'8 P4 
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CLAUSULA NONA— DAS OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições des 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 	 Se 

a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execuç.  
contratual; 	 COWtSSC' "E 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas VCT'AÇ'O 

instalações; 
c, Prestará CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato deve ser realizada pelo Sr(a). 
	  e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 
67 e 73 da Lei n°8.666. de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10  
e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletronico, 
quando disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 	 \ 

Trav. José JoryC'S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pel." 
Contratada, incluindo o descumprímento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condi ç 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para coi 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 60 d'a. 
Lei n°8.666. de 1993. 
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes á 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DAS SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadâ, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa. física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüéncias previstas nos 
artigos 77 a 80, e 66 a 88, da Lei Federal n°8.666/93. 

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

»I. \ 
- 
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Trav. Jose JoitS/N 

Campo Velho, 63907•010 - Quixadá-CE 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
141. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 	( ._ jI_ 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 10.006/2022-PERP e anexos; 	 2L'inc 

r b) a proposta apresentada pela CONTRATADA: 	 ow.SS/O'E- 

c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

xxxxxxxxx 	 xxxxxxx 
Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPFN°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

Trav. José'íorge'½!N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 

  

   

LOTE 

   

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. CD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE ~ R$ 

Trav. Jose SoreN 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITACÃO 

Estado do Ceará - 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° 10.006/2022-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é o Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para 
atender as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 
1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 10/03/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 22/03/2022; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 22/03/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de 
preços: ás 09hs00min do dia 22/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge, siri, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 ás 
11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 08 de março de 2022. 

PUBLICAR, para circular no dia 10/03/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OESTADO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, 5/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° 10.006/2022-PERP, cujo objeto é o 
Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais gráficos para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 08 de 
março de 2022 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em 
vigor. 

Quixadá/CE, 08 de março de 2022. 

Trav. Jose Jorge, SN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentifleador:8E428062 

Ceará. lOde Março de2o22 • Diário Oficial dos Munici.'' 	adodoCeará - ANOXIIIN°2909 

Publicado por: 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 10.006/2022-PER?. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é o Registro de preço para futuro e eventual aquisição de 
materiais gráficos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde 
do município de Quixadá-Ce. Datas c Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: 081n900min do dia 10/03í2022: 2. Fim do 
recebimento de propostas: 08hs00min do dia 22'032022; 3. Abertura 
e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 
22/03/2022: 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09hsoomin do 
dia 22/0312022. Maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação. situada à Trav. José Jorge. sin. 10  andar. Campo Velho. 
Quixadá..Cc, das 07:30h às 11:30h e no sitc:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE P41 VÁ JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identlflcador:49348C1C 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO FINAL 

h%lSO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÓNICO N-
2022.02.22.2. A Pregoeira Oficial do Município de Quixel&CE. toma 
público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 202202.22.2, sendo o 
seguinte: SAMPLA COMERCIO E SERVICOS vencedora junto ao 
lote 01 - Lote Único. A mesma foi declarada habilitada por cumprir 
integralmente as exigências Editalissimas. Informações: Na sala da 
Comissão de Licitação. Prefeitura Municipal de Quixelõ, sito na Rua 
Pedro Gomes de Araújo. S/N. Centro, ou por telefone (88) 3579 - 
1210. 

QuixelWCE. 09 de março de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Ideatlflcador:EA4 1073D 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOCÇÃO 

Aviso de Homologação e adjudicação. Pregão Eletrônico n° 
2022.02.21.1. Obieto Aquisição de recarga de gás GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo) bolijão de 13 kg. destinados ao atendimento 
das necessidades da Secretaria de Planejamento. Administração. 
Finanças e Orçamento do Municipio de Quixelô/CF.. conforme 
especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante 
Vencedor: a licitante ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 
inscrito no CNPJ n' 06.043.6160001-26 classificada no LOTE 1 - 
Gás liquefeito de petróleo - GLP . no valor global de RS 1.328.40 
(um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), de 
conformidade com Vencedores do Processo Adjudicação (Mapa 
Comparativo de Preços) acostado aos autos. Ilomologo e Adjudico a 
presente Licitação na forma da Lei n° 8.66093 - António Vicente da 
Silva Filho - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de 
Planejamento, Administração. Finanças e Orçamento. 

Data da homologação: 09 de Março de 2022.  

COM 	 GABINETE DO PREFEITO 

TA r70  AVISO DE LIOMOLOCÇÃO 

Avbo de homologação e adiudicacão. Pregão Eletrônico n' 
2022.02.21.1. Obieto: Aquisição de recarga de gás GLP (Gás 
Liquefeito de PetrÕlcrn botijão de 13 kg. destinados ao atendimento 
das necessidades da Secretaria de Assistência Social do Município de 
QuixelõICE., conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante Vencedor: a licitante ORVAL 
ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA inscrito no CNPJ n' 
06.043.61610001-26 classificada no LOTE 1 - Gás liquefeito de 
petróleo - GLP . no valor global de RS 7.970.40 (sete mil novecentos 
e setenta reais e quarenta centavos), de conformidade com Vencedores 
do Processo Adjudicação (Mapa Comparativo de Preços) acostado aos 
autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei n° 
8.66693 - Cândida Damara Vieira - Ordenadora de Despesas da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Data da Homologação: 00 de Março de 2022. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código ldenliricador:784F94F6 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE IJOMOLOCÇÃO 

Aviso de Homologação e adjudicação. Pregão Eletrônico f 
2022.02.21.1. Objeto: Aquisição de recarga de gás GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo) botijão de 13 kg. destinados ao atendimento 
das necessidades da Secretaria de Cultura. Turismo. Desporto e 
Juventude do Município de Quixel&'CE. conforme especificações 
apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a licitante 
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA inscrito no CNPJ n° 
06.043.616(0001-26 classificada no LOTE 1 . Gás liquefeito de 
petróleo - GLP .no 'ator global de RS 1.328.40 (um mil trezentos e 
vinte e oito reais e quarenta centavos), de conformidade com 
Vencedores do Processo Adjudicação (Mapa Comparativo de Preços) 
acostado aos autos. Ilomotogo e Adjudico a presente Licitação na 
forma da Lei n° 8.666/93 - Ailton Fernandes da Silva - Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal da Cultura. Turismo. Desporto e 
Juventude, 

Data da Ilt,nii,loiação: 09 de Março de 2022. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Olheira 

Código ldentifleador:2A48D888 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE IIOMOLOGÇÃO 

Aviso de Homologação e adiudicacão. Pregão Eletrônico n° 
2022.02.21 1. Objeto: Aquisição de recarga de gás GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo) botijão de 13 kg. destinados ao atendimento 
das necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio 
Ambiente do Município de Quixelô/CE. conforme especificações 
apresentadas no Edital Convocatório. Jieltante Vencedor: a licitante 
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA inscrito no CNPJ n' 
06.043.6160001-26 classificada no LOTE 1 - Gás liquefeito de 
petróleo - GLP. no valor global de R$ 1.328.40 (um mil trezentos e 
vinte e oito reais e quarenta centavos), de conformidade com 
\?enc_o do Processo Adjudicação (Mapa Comparativo de Preços) 
acostado aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na 
forma da Lei n° 8.66693 - Francisco Silva Lima - Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e 
Meio Ambiente. 

Data da Homologarão: 09 de Março de 2022. 

www.diariomunieipal.com.br;aprece 
	 los 



A .oiae&o 'do priroteo 000 o prc,o da aliena 'pilota 
macid, rotcroacosal CL-. perto ala mune. de ISo 

quarta íris. .00 QOl 	1o' RI 741 • orgaitrada 
ca. rasa. da Sala0, nc:., .in 1  de vW, .3. 1I 
sua .oI,açio paria pau- 	Ia m na'. eosuoaIto e.. 
ou ia i'rlr -,tl 	....... p0; coar:;. Sei dei, 

70 
Is., O ia 

asa ri'' 
dar,, 

t'çe 1 
quo o 

10 

do. Ir. 
mento global 

a, *cb0e. 
 

do 12.tO' 	 ,'e. Mana 
Zátai.fla apis limitem 
dctlateai que apoiado 
dUO 

ri. leu. obuolís o. Jctrcl'ao 
o pc'trno 
'taabrm JcautintlinJ,o 

Ir: R$ ao.li 
. icituçio OcÕstc £pOI a 
o di, e csçad 

t'SS 312.99 ao dia flatei. 
quando a lc,.ao escoe 
Rena usei da, pera' pia. 

(iehuu Ir po 

'ri. • R*s' 
Exportações da 	. 'radiano 

p:r00c 
Rússia chegam a ., 
cerca de 7 milhões 	'i., dc 

de barris por dia 

de petrõleo bruto 

e derivados com-

binado, ou cerca 

de 71. do forneci- 

gwu a 
alta! idade 
• Çc'ia,a 
,,areaork 

CIICÓC,. 
toada dc 
.,iNOaca ia 

sorda 

o 0303 se quiser! 

9q.. coisa 

~da dc 

li-
-I  

de 
1 

ttcOhI 
..,uganaaladc.,i ........L, ul,,ida,pclocodipÕ101. 
que aparceota 10, :0-00 ii malioto de palra 1pç 
qu .,eSarn proõao. - setitat Pan Icansci -iia 
de mOa Ara.. • ardida ia tala • paitode 'anhO 

MaIs ints'te.ç ias - 
—5--- 

Telemarlcetrng: atenda 

a..saa.-M.nMs cai 

tale.na.4-s .Yio.ra .n nó,0.. - 	u 

_el_ .5- 
a-O--ia.-- 

.noaaa...aivaao%,tkc,.na.n..taa 
,.saar ae_i a0.mtta..•.ti. 

aias .r. 	as ,a,Oa-r*'aaat. 
(iIs'l sa.0..p,.e,n.a_nl%,rna 
ttttr. ri-'t 

------a-- •se' .-M,—t--- 
alia-  

e.. ano, .,aiie.t 5,  ar,0c Ir. si 	'alce e as. 

'uai"Aa.j.a na'» 

alisa. •,o,.tr.'.,aIic 
5 as "co' .nn.nno 	is mac a',', a' -ti 

0,00...no oaa a 	on.,a tia Aa,-o -a-. 

.aoseei iacoa nua riam'. d.a,a - co. .u.,  M.I. - -ca.0  
- assIs nau-ia-.. 	 - -a Ola 

anssm.aaoua oc000  

noto' 	 a' 

- raamnafl4a"fl-" 'l anx iaM 
assInala swa. OeIsiia& - *90. IiItoA - cvocaeao 

au. - 	acuila.ae&. r511 obesa — .esa 	—, Nesaur 
-a a.no,.ea*eiut uM 

to,sanarra'a,aes 

--'--5,- - - 	.si 	o..a a_O staCai 

a,-i.aa 	ou,aei *_flool,, ro .on..sa 
roscares 	siunO l'. 

ti"--- -ii..-- ----no ---------te - -doa- 

alusmala 	.rr.eaes.elau,aaiaaa -* 
sal.an,.a.Via,itiaittbimta%aia 	,ailaOCií,.,.aOl io 	mau .s.a 	a. ona,aalfl tal ii-aaw amava ro 
aa.a,aase.es.,rnobmaon._me-.n'm 

— - a-e - — 
Siocte flote SÃ Ananén. Onis 

_e._,a.anoaa.asaar,.s'i'erIO' 

_ooaocoøt 

a.a.a,a, 'aeai.,a.a,anu5od.a sumo."  — 
---o.--- - 
---a'- ------------'a._-_ 

torl.lesa C.a,& Be.,al • O,Ia-Ieiea. lo de ~CO de 2011 O ESTADO 

ECONOMIA 
Ole,,!. K2 

\1. 
4, 	

•0I Petróleo cai com avanço do 
dialogo entre Rússia e Ucrania\'e'!t-/  
O barril do tipo Brent, que co usas negociado, fechou o dia com retração 

no preço. Novo encontro será realizado hoje entre representantes dos países 

151  ECONOMIA 
Tapando sol com peneira furada? 

prctiono,uaJo. rSa LOC.Ta .5 ,..inCnwno $a. 
da' ..owv na inbut.a,àa. do rretc maratona, par. rasa 

oedanr nisto' dc rn700e;aeio O MIntulto» ia Ç0A04Daa 
poitendc e.aoabck,.ro aiS ooik tinras pttttltflo dc uiis lei. 
,o rso Adaapooul ao feri. par, a Renovado di MancaM 
%ko.aotc APZuMMi - inbcuo orisdo na. anil '910 pala 
iflooain'aj a inõawaa nevai nacactul A ardida occo cone 
..$..IakIwoa,jno&R14b,lbõcvanao não t.nco.ti.,d.. 
d. dc ceqopen.aflo ooaawalSt.. 2_que • seaac.o podcta 
'ci a. Ua14. por iodo, o. ictorci A 111 oó cnu si. 
balacaceamemo no Ca'O di e core lrb,auno 'et ociUiioa 
.,n rp" da 'cpnw0000 

-' Sf1013: incide 'abor o pradato dnertrndca cci. 
pato,. ,c, dc criptal minn.,.'onaJ ou de oairaa twva'acu 
btaankun.. en.o por asno ab nnepcln de cabotaa 
Aço.,, doou NoiLascato  iodo o •atoe anrr2dado e 
ce.aradod»oprnoõe.dc arapuciado O. ,oak'aea.. a' 
e,, 	se 000e,ibwe par.. anc.ad.çao ae e Mix', 
reicadc Ii'!. .qsn&arr.o cflailtMalpOltaiaapOccoail 
ihacon 'teta de i'  e adubo. 1.00blanr, te., à 
13%) A pOaipo'Oa. ate agica, e*ae1ace 	«ele la,_ae de 

Al-RM.td we&ojsac Ia, dokoc,ce, peerenoa. re• 
d'a'a esiatar a  «:ç,m N. raseplio dc kaga csz 
'uernxaoa.I. põe eaceipk. • .bqvola .aafla de fl', pua 

S'..na der 'a' ,.aaaeiat c 	pasa lø.' na 
do 'akccqena. & 30% pariam.. Se poita w*tr.aa' 
sal nucais . ptvso. J.qUL. nas pesco. rurais 

- 

indústria cal 
- u, ntd,udnaj 

,.ao,citO hesite 
.&'zcrnbsu acpsnduaa 
iCE t'atnarcidAada,., 
peudiasis. ,tosnnsa pano 
do a, seco dc 2,9% que lo, 
sratraloao Si 
('aditado, icou 33' 
abaixo do pa:amar prd 
p.aderui,. de icvcrnro 
U M11 Tansbcm neo 
co. 'mel Ici.', aste.as 
io 'morde a..". lgnà-
ca, alt arcado erra ffiaw 
J,20: 1 0~.0
ii lancil,. ttO abana 
.Sao es pest,in.ai do mel 
tua, tal,aaeeI,a 

Veiculos 
Li te ,sst di.,,c 

albOM treIna inrt,vt 
coa. rir,» * 0,53% 540(4 
junto. mas ainda ralo 
ai rOi'c mito, -a O 
f09'tJIdO no 
tinira 60 ZOZI. A qda 
tsr. li-mil - 202) lia 
225% 1 do bweic*t 

dc -20.4%. O dtUlao dc 
nhl tal o 'ra' 
õsoabai 'nadei, que 1a 
28% ri, Ic,ti.-rO 'otto 
jate,t deili  
na ccu,ps.cio cal, ',aao 
atiraI,  do and p,'s.do 
O Iaai aSodi emita "do 
li..000atk na1no. 

tilsbia caiu 
Nkieso coa., 'caber 
lira da «onoe,a. opo. 
rnit%ôi' pata casa 
• au'osd- 19. a iada.u'.a 
palu,. a eMite sinal. dc 
i.agdad.do  nu Pai. nos 
.lisitoimew' Alajiadi 
,n,aeo.c .puoncala .omo 
sus prabka,as pie atada 
aIvt paste das labasa 
O raaiÕ aolaacnO C13 
conste o, asia. abalado,. 
coe predador dc siwule' 
k.-e..pewio.dc 1114 
raul lasaldadai no pisascosu 
b.mcotrc.qced.ÔCIS% 
na compatanàa coe '(au 
paiedoak20il Sasouna 
eia ko. ti,  .isadeaca 

Veiculos II 
bolam, 

tCrtl) a O."MIZ a 
Íadtncs da teduçio ao 
i-i, a,csda ia it.,rw0 
pela GO,.r lambo.' 
imar. ill10i liii Iuioqus 
tal COl*tilaO(ih'al a 
11,5% ..~.C..~ 
O.. aiulsilaÕo t ..,al dc 
ktnoo O decreto 1042 
ou) Que as dnJd,aodttai 
possam otunt 1 dono-
MIO (lela 601 .tiei,to 
n,,0s a estacar, o 
nioq,ac e-. 25 G livreco 
6.2022- ia da tOuçdo 
deteria omg,na de teria dc 
lei ,eon doisonli ptcOa  

;tal,dad:. desde que exiba 
(aWtIaaJe .qannsac 540 
cintile cedo ri,rsiiIrio'. 
iquada lia, c.ho,-h-a. 
"ci cEde dc 1Sir,ele .2., 

caie a.r,,iaoisa, Vo-
uda,.,, Z.ks,ka 
.1 Resna .' O tepoando 

I..a,otai portado. do perró 
Ice da mundo A, coperla 
sê,,  aj pai,  'trocara a,eO,,a 
dc? aoitbõc" de Sair'. por 
doa de 'oidcs boato o jr-
niado'caab'aada. sua et-
c. & ?°a da IorcccilneflLo 
global Lroa.e,,ua. e npe• 
s,aljltafldU otto. ode coava 
anala'as e metendo tocU 
obre o iflocto do valor 
pan o bolso comaaomadooc, 
bcaa,leuo,. O d.baic harpa 
aços o goiano hrauukuo 
'mamar i*ltrnntlo ao 
preca do coob,suvel na 
rrrubrs. para tenra? Ir..: 
ai a,iSeMõ pari o mercado 
'O ai Ia cd da noeMan-
lo, e coaardcr.da alterna 
O cç00manatm, o. 

boi aLt (auOIIio Iciou 
r4irtoe,m,a 

10H narasLeas d'ao 
soamalo.a da Se, 'tirano 
Calos. '49. aiutiiiaoa000 te, 
a,ahi-aa 'obre o C.uta'iiu 
Fo.acna pelo. cOnsumido 
foi, arrolo • 75% reporta 
dou ca 202: OCaaLa,ito 
Ikanoio e iam bano, de ias 
deatmatirs Com reilOr' 'do 

Co,n,bra. dure ao O Lar' 
do que. ms'o Coe inôo, 
ai tucano,. dalkatetait a 
?u000bea sua ena'q,ar o, 
d,a,,o:c,aioreatc os oapac-
o.. da .ku'açàa Lo, prcçrae 
do po-i000uo e dentado, na 
invocada niu,aod,ai Nnr 
niomniou a, anteardc. 
rara o coalho, cries (unia 
U.r4a,a. oprc,o di 

baails'eli,ruiaua 
de 1)51 ) e no. elusmos 
4040' n'emos  
cio em torno dc quase 10% 
dia pron bato,) de, p.l,edco 
e oko.a.doa no atacado 
m,aaodaal. o que mirou Sal',' 
ciiraeaie a ,oçapanbra sal 
ler comi flhiirs rcp.au. 
Lasegrai. ali porq.ae a pdc 
rita de porcas 4 nrac.al.4. 
ao. flõtei iSletaatiOaaji e 
vem .cgiaraado pelo isdia. 
tiro do ptaaei9iai acona.ra. 
p.c co (corri.. dc .lpuaia 
atericnco do ode reputa. 
eia snanaicn,aa deusa pois' 
ISCO de prece antriaaeflSal 
adoeida lua aIgoaa. raspo 
orada o p.opr» p.c':50 

.5,,.,. qiar rato ir,. 'terSo. 

trac 	e a incka,e do sala.. 
maalin.,. rwamata.aab ai. aniS 
oslo cepa. te. poiso. ca  pata 
• risotos), aia pan e a. p.. 
.3cm 'ci ataa.ac.aloa por fite 
aSa ab.pvo*ha5ào a 
,,,a.Õe, rujaoti asMa tecaas 
piei a coosa.nlo de ut.dan' 
,n.aitau I\ov.OaaIlie 

1100am 	ia ve, nó roda. 3' 
a, 	anais. po4ei.a e: 
aMas. pala Soa .uu t'c 
aocnsk'..au • la, anac,tts 
l.,lo 'alt .o-esa de 5 ai co 
treinados. a pnrooipai titIa 
apoio'.5, p~ csori'oar-adca 
itu pata a acgaa"a (ci na sete, 
Jecoedeo titio, catida rei 

ai.- ralo Ler cano 
oruaia(11" naoain aliena 
n,araada i'u'ui'ee,ao etueoia 
sol heo IlSO •TesSan n»aa 
tasa' dc (aio podem .2 1 

a remata dc .r,ulr.n 
por pane do aooanaearja. 
ia qul a' amprala' cvans 
:irae001a mto.nucôc' 'abre 

- 
13,IepuUs. - 	S.ee 
alt. - - - lUIS SIU 
rs* t N 111,1 UU. A grua ai w-

-. nalsastOsi 

-- 
iates.. smta  senas s 
aarÉs aSa (tia nes). au n'a. 

91 % dos consumidores já tiveram 
crédito negado ao menos uma vez 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 

EXTRATO DE CONTRATO N. 14004/201144505 

(ti?? 70~) 	 PIC 47, ai. .Isto feira, 10 de março de 2022 

AVISO DE UCSTAÇ&O 
PREGÃO tILTROelICO Nt 202203.04.01 

Can Etatan:e e tgnatano Secretar, de Desenvolvimer:o Soc. l:ai.ea Gomes do 
Nascimento de Oliveira. Secretaria, torna pb4co o ettato dos contrito, reltAtarjte, do 
Preflo F*tr6rac0 na 16008/2071.PIRP na t&a'zoi.00sos - Vaio. $lCbaJ *574 32250. 
ne 16 (0311;0.31 0550$. Valor ØobS. *567 172 .SC Contratada Afia Paula ferrinra de 5.3 

ME. atraies de sua iepre,entaCte lgal. a $rp Ana Paula Certeira de Si. Objeto- 
Contrataç3o d qfiiçot de Oulftt (r,eição. larsl'se 	cofie bical) dest.n.ado, ao 
aterdirseato de tre.namen4os. curtos de tapMiTaçlc e Outras n.(,st4ad.' dos PrOgra.r.J. 
Sociais Pr47o de vigência Ma 31/12/2022, a partir da data da ast,natara do contrato. Data 
da atielalura do contrato 03/01/2022 

AVflC 04  LJOTAA0 
PREGÃO EIITROÇSCO N l0.006/2022-Ptfl 

O Piegoeiro da Comissão di ticitaçSn torna pablco ale se encontra a 
disposição dos interessados, a liccaçlo de Pregão £lttiÕn.co e.' 10 	./2O22'PcRP. do tipo 
menor preço por Me. cum) objeto Regritro de preço para Mura e eventual aquisição de 
mateflais grãf.coc para ateader as necendades da Secretina da Saude do ri,Micio Datas 
e 14o3r.os 1 Inlo de receboner-to das pr oçosus CCI, de dia 10/33/2022. 2 te.' do 
recebimento de ptOpOlt1, 03km do dia 22/0312022. 3 Abertura e julcameislo das 
proposTas das 04-015 Às 035% 00 aia 77/03/2027, 4 Inicio da sessão de disputa de 
p'eços 09*5 do dia 22103/2022 Maiores informação, na tala da Consistio de Licitação. 
situada a Ir. José iii 1/1'. I andar, Campo Valso, Quinadã/Ce, das 01.301. 1, 11.301, 
• CO 4i Awe r(e (e 405 br 

1014 VAU DL PAIVA 105104 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÕ 

RISIJLTADO 0€ JULGAMENTO 
PREGÃO CLEIRÓNICO Na 2022.02.23.1 

A Pregoeira Oficial do Muruciçio de Quialo/CI, torna oubico o luieanscr*o do 
Pregão tietronico n• 202202231. seado o sflu'ite enprei.a TBP Cornescial (TUA Mi, 
mexedora j,into ais Lace 01 e Dougtas Uno Vni vencedora unto aos tocas 02.03 e 04 
Aa mesmas Corar, declaradas habâtadas por tsa'tsprirern lntegraJflsente as e~ 
tditallnsuvas lrJorsuç6es Na sala de Comisaào - Licitação, Prrfritura Murncip.ai de 
Quiteta 540 na Rua Ped'o Gomes de &ranaJo S/N, Centro, ou por teldote $88) 3579. 
1210 

Quiee*/CÉ. 9 de nwçc- de 7072 
rRANCisCA RAQUEL DE OLIVEiRA 

RESULTADO 0€ JUlGAMENTO - 
pnoAo ELfiRÔPSEO Nt 2022.02.17.1 

A Pregoeira Oficial do Muvsi6pio de Otnselô/Ct, torna publico o ulgairienio de 
Pregão tietron,co n' 202202 1)1. sardo a segainte empresa Ant.. 0.n 4, Sancas 
Lura, vencedora pinto aos Lotes 01, 01 01 04 05 e 07 Empresa (limpa Comercio e 
industria de Produtos de L.meeza LIDA 'ME, vencidora junto ao Lote Cá As n'esanas fora,, 
decLaradas hab,l.tadas - cuitiprtattt integralmente as etqtficial tcl.t&nainsn 
intormações Na tala da Conisissio de licitação. Prefeitura Mvnioeal de Qwseaõ. sito 54 
Rua Pedro Gumes de Anulo Sfla Centro, ou por telefone 1881 3579 1210 

011s06/CC 9 de marco de 2022 
FRANCISCA RAQUEL DL 011/tIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt PE/01/2X1222/SIA, 

TnuIo £5150 DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. Uni~ Adlrvn.stratrra Secretaria Msan.C411 
de Adm'rmstraçloe P.nasças- Regente Preaçrrire e Equipe de Apoio Processo Ortnãnlo' 
Pregão Eletrõisco ime PL/01/220222/SEA atrito Aquisição de Equipamentos de Proteção 
individual 1ferSI, para o Enhnetarriento da Pardemia C.autadb pelo novo Coronawsa, 

Itender as necesvdades das unidade', adrn,m,stratrre, do Mtinicipio de 
Reiiutaba CE . local de Acesso ao Edital Rua Osratdo HõfloflO Lemo. Pai 176 Bairro 
Centro 	. 	CEP - 	62 260'2 	. 	Rer'ulata 	 CE: 
https .//y.ww cotnsprasrlet gov.br/se uro/lo nPortalÇor necedor isp. 
Ifltpt//vnrne Feriijeaba (e go'. br isttps-//Iicltacoe'stce cc cor b' PursciOnatsento do Ôreão 
Segunda 3 Senta de 0€N(0M 5 11is00m e de IlAOOns 15 lTrio,m• total de Rnliraçlo di 
Licitaçao. Isttpa //*5mw comprasnet.gyc.br/sesuro/og.nPortaøorr.ecedor.asp  . Dela da 
Abertura 23/03/2022' Morar,o O*i,iOrn Prrtoei'a Saias, Leda Levares Titribo 

Rer.ataba-CL. 9 de Maiço de 2022. 
SflMA LIDA TAVARES TIMIO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO DL LICTTA(Ao 
ptGÃo (LETRONICON' 1,0903,2022' 51MW 

Perna eira  comunica aos .nte.essa.Soç que estala abrindo Lic.taçso 'ia Modalidade 
Pregão na torna Lletrõruca N' 00109032022' UM€D. copo 061.10 e iContracação de 
enspiesa r.oec'aluade na prestaçÃo de serviços de locação veicutos para transporTe de alunos 
unrre,sit&rios, saCIO 5 Ser 	de EøiaaçIo e Desporto EstaCar do Muncipio de Ruila 
(tara, contorneCoiidiçdes • espec.f'caçdes constante, neste Termo de Referência Tipo 
lAr.ror Preço por Lote cuja Sessão de Dispula ocoripra roda 23 de Meço da 20221, 1415 no 
Lndeieço tietrõnco anww Iic,tacoes'e cor.' se O Edital essarã 3 disposição dos inTeressados 
ac,6' esta publicação no Ste nw tce cc (ar brflcjtacoes e ria Plataforma wt'nv Ivotacoes 
e.corts 6' . e no Iiorãno de 031533 1215 na Consisão de Licitação l(ndeaço tia Travessa lodo 
Noguavia da Cosia. Mo, MOI. Riatsas'Ctl 

Russas-CE. 9de Março de 2022 
ROBIRTA CARLOS lSOtpÇAl,vtS BLZLRRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

AVISO 0€ LICITAÇÃO 
TOMAM 0€ picços Id 202203.0702 

ModaSdade Tomada de Preços Pie 20)7.01 0707' Tipo Manor Preço Critério de J,dgaitienco 
Mero. Peço Global O Mun.cip.o de São Benedito/CI. atrarat sua Comissão Permanente de 
(citação. torna publico pava o corinetr,seisso do, interessadO,, dul no O., /9 de Marta de 
1022 a' 09W'. dará irniciO a tornada da Preços nipracilada 111 1" como tt5etivO a seleção 
de p'oposta mais wantaple para Contratação dos Serviços Tecrucos tsoeoablados em 
Engcnharia Civil, para a Esrciaçao da Obra de pavimentação de pedra tosca em disertas 
Iocaadades rio Muric$iO - S3o Ienrdito/C(. confoirria Projeto Bàarco On interessados 
poderão adquirir o edt.al e tesas aries,, .~I" Rua Paulo Marques, nT 31*. (antro. SIO 
Bani rio sono de erpeontr das 03Pidorn.n as I2P,sn Deosais .nfaemaçdet. 
atrairás (0 ffla 13813626-1 547 

São Benirero . a, 7 de Março de 2027 
tDf*ALOO LOBO ~ASCENDI 

PresrjrrrtI. da (Es. 

'egão Eletrônico N1 ;:; (,J (.9 ,, 	Registra de Preços - Nt Compras go. br ' 122022 
UASG . 983547. Objeto Registro de Preços pera tlaluras e eresttians contratações de 
empresa atpec.awade na prestação dos serviços de administração e Eeenc.aenenlo 
infoensatuado via web, co.'. utitiraçio de cartão n,agfletico Ora nwcroprocessado, pera o 
gere.Caer.to da pregação de sen,tçOI de risartutençio preventiva e cortas, isa fraca de 
vincules Itipo leves. pesado.), constando de mecãnica em geod serviços de sapn.,Iso 241,C, 
incitando Poenecienento dei peças, aceçsarso,, pneus e rrslo_oe.00ra. por mcc de Rede 
Cretqni para talo dos vSSos oficiais de interesse de diversas Seceelar.as do 
Manicipio de SÃo Benedito/CE. conforme Termo de Relerafio. Total de 'anis Licitados Dl. 
ir'iormações sobre o edital a pariu do dia 10 de Maiço de 7021. das OIIsØOnT.n as 
IlhWrran. Endereço Sala da ~sio de Lucilação' Rua Paulo Marques, SI 373, Centro. 
CEP 62370-000. São Benedo/CL eia «vise 30v br/compcas. Lntraga das Proposta, a partir 
das Dlailønsiis, no dia 10 de Marco de 2022. no sute *51w go'. bo(corneras. Abertura das 
Propostas: 21 de Março de 2022 3s 10 tio m no site: srn.w 1. bn/cDiTtOraI. 

São Benedito/CI. 9 de riwço de 2022 
LUIS CARNEIRO MACPACO 

Pregoltro 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Pit 2022010301 

A Comissão Pt,nianrnte de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
Renedico/CI, torna põb4co para o LoN,ectn,ento 00' interessados. que após aCaMe das 
Pe000stas de Preços da Tomada de Preços nt 7022 0103 Dl, cOrts rins de contratação dos 
serviços tecn,cos etpeoalisados em epgtnlsaria casal, para a esecução da obra de reforma 
da base do Raio e Policia Militar do Msinic,pio de São Senedito.CF, coridanise projeto 
tasco. Obteve te o seguinte resultado lo declarada vencedora a Cn,presa Praciano 
Ldif.cações e Empreendimentos LICEU, CNPJ Nt IS 203 UI/l'79. com o maior elobal *5 
136071.37 centro e trinta e tais md setenta e um rean e trata e sete cenhà'iti) Por 
apreçeroar o morar preço. Assim, fica aberto o prazo reicursai COAIOrrrte ara 109 da La. .-
3 Wn3 

'
8688/93 Maiores eforrisaçoes na Sala da Comissão de Licitação, localizada ria Rua Paulo 
Marques 15 573 , Centro. São Benedito/CI 

Sio Beiadito/Ct. 9 de março de 2012 
ROPLALDO 1000 DAMASCENO 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAl. DE SENADOR SÃ 
AVISO DE ADIAMENTO 

PMGAO LLIIRÕNIC0 Nt 2302.0I/21'Pt 

A comissão de Pregão, localirada na Ae. tio João. 75 Bairro Centro, Senador 
54 ff, loasa publico o adiamento do edital de Pregão Eletrõruco PaI 24102 01122 PÉ. cup 
objeto * a a4ulsiçlo de çtr.eros aliorienticios (par....  letaio de 20211 destinados ao 
ateqidimanto dos programas de distribuição da rtierrrida escolar da rede piOl ta irur,tØal 
de ensino do murscipro de Senado. Sa/C(. de reopofetablidade da r,ecretan,a de rdsceçào. 
com  a abertsra das neoeostas a disputa prevista para as 10l,00in,n as, dia II de htaiço de 
2022. IHora.io  de Casta) horas Eca ADIADO a abertura das proposta e disputa para as 
ltedOn,in do dia 16 de Março de 2022. Iltoelrio de Oiatil,al lia.,,, motivado Dor ra,bet de 
ordem adnstsstratna Maiores informações na Saia da Coaniiçsao Permanente de Licitação. 
situada na Ar 23 de Mosto, 5/li, Centro - Senador Sa.Ce. das 09.00, as 11-001' ora no sito 
hctp /1w,'l tcm cc go. or/ticitacoes 

Senador Sã 'CI. 9 de março de 2022 
cRIVANDo Olrs'FIPA DE MORAIS FILMO 

Prrccc.ro 

RESULTADO 0€ ItAslurAçÃo 
TOMADA DE PREÇOS Nt 110103/2022 

A Pnafeitt,a Miarraopal de Senador 54 através da Comissão Pennareate de 
Licitação. sorna publico para Conhecenanto dos interessados o resultado da fase de 
juiganriento da docuvnentaçao de SiA$ILrTAÇAO da Tornada de Preços lit 11010$12022. 
cuço o obleto e a contratação de empresa esoeciaLrade para eaecução tos serviços de 
picarrartenro na estrada vicinal entre a sede ao distrito de tarrota no nrur.cip.o da 
Senador Sã/Ce. conforme Mi Pa age e projeto bksico de er.1aMaria Emprrta Til 
Habilitada til LUERGO SERVIÇOS EIREU (ØtPa n 19959 0O)/001'8Sf, 15W CDPISTUÇOLS & 
SKRVIÇOS ICNPJ ti 07376 676/l'92). Wti COISTRUCÕES E SERVIÇO EIRRI (CAPO 
10932 123/1l4): ACUSAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇ&S LIDA FPP CPaPJ 
12049 33SI1I0j; CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS tIEtU ICNPJ 
00663 86A/t'23j. CONSTRUTORA AD EIR(iJ tCui n 34 376S29/I.395. f301 MATOS 
Pano ML (CRIA) ri 20 150497/(001 751, CONSTRUTORA NOVA TERRA (IRUI ICNPJ 
31 314 392)0001421. por clarTapr. todas 	eaig#ncin do edital de Inc~ Lrripreu,.a (5) 
Inabilitada (t) M4NDACARU CONSTRUÇÕES E IMP*ÉÉPCIM(NI'OS LIDA (CNPJ 
27 Sal SS4/0€0I-02): VIRGaLIO A SACIRA CONSTRUÇÕeS LTDA IC?#J n 01992 39i/Gdot 
20); FAMTON 55(30* tOda is 97553350/000149). por não preeischerens oi reouis.tob de 
adita de licitação A ata de t4aassento da habilitação do certame em reeerarscla. corri as 
raibes ova mamaram o potaçiønarnanto da Comissão Pernsanente de Licitação enconira 
se) drsposrçlo dos e.tercssados, para consulta, ria Av 23 de Agasto, 501. Centro Senador 
Sa-CI, bem como no sacio do Tribunal de Conta, do Estado do Ceari. Fica, portanto, aberta 
o prato rec.nat previsto no MI 309, i, alista ...da Lei n E 3 646/93 a asualizaçbe., 
ficando, desde a, agendada a sessão para a abertiara dos envelopes 'Proposta de Preçoç, 
caio não haja recurso,, para o dia 3€ de Março de 2022. as 09% horas. 

Senado, 5. CÁ. 9 de março de 1022 
PRIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO 

P'e,denste da CPI 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS NR 0712/01/2021 

o Muniz.oO de Scnadoi 1.a/CI atraieo da comissão rerml,reete de 
licitação. em conformidade cor, a lei federal no a 666/93 e dispOtiçOes do ediTal de 
licitação, torna publico aos interessados na Tornada Da Preços Nt 0712/0111011. que 
após analise das propostas de preços das empresas heb,l,tadalSl na lo-nada de Preços 
em epigiale, cujo o objeto á cosstruçao de 02 (diva,l arersilosas nas localidades do 
corrego verde e saião. Lona rlaral do municipio de Senador Se/ti. conrorme projeto 
básico. A Consaslo Permanente dê Licitação da Pre'fe,tura Municipal de Senador Sã/a, 
comunica aos ,r.teresuadoi o resultado da rase de IutgaItsento da Proposta de Preço da 
ronsada de entes, Pi• 0711/012021 Pn,p.esa vesi'edora neM CONSTRUÇÕeS £ 
LOCAÇÃO LIDA. CNPI 19967,7S*/C(IO1 21, peso valor de R5 504 I18.74(quirlhtrltOs e 
lsaatro mil cento e dezoito reais e setenta e quatro centai rica. pectanto aberto 
o praro reciarsal pnevisla rio aati(o 304. inciso 1, alnea 'b' da Lei - Licitações Os 
interessado, querendo, terão .sisa dos autos fica, portanto, aberto o pnalo recursal 
previsto rio artigo s09. n(no 1, aknea '6' da Lei da Lic'taçõe. 

Senador Sa - Cl. 9 de março de 2022 
(RIVAPIDO DIJVIIM DE MORAIS PILHO 

Prøsida'EEe da (Is. 

C' ldii.isiniir,oai,rinnisas,5 Oi,ii'w'is .rui,i atnanr.ir i,,rri. ,ev 'e ii 2 o,.? 'ii i5*2OrI 
-. riu ., i,*a,riri,s a. Curar, a,iui cair., 5r funil 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jijoca de Jerlesacoara -Aviso de Licitação. O Municipio de Jijoca de JericoacoaraCE. por intermédio 
do Presidente da CPLP, toma público a reali,açào da Chamada Pública N°001/2022 para aquisição de flneros alimenticios da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural. destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o ano letivo de022 da Prefeitura Munic 
de Jijoca de JencoacoaraCE. conforme legislação virgente. Os Grupos Formais  Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e 	b 	Cc., *11  
de Venda até odia ii dc Março de 2022. às 09h00(novc) horas, na sala da CPLP Rua Minas Genis. 420 -Cenuo - Jijoca de Jencoaçoara -Ceará. 	a , 
de Jericoacoara (CE). 09 de março de 2022. Francisco Leaadro Silva Sala - Presidente da CPLP. 	 Fls._.... 

......... 
Estado de Ceará- Prefeitura Municipal de Orós - Revogação - Pregão Eletrênico NO 2022.02.15.01-SRP. AComi,oJode Licitação. com  sede 	raça Ru c; 
Anastkio Maia. N 40- Centro - Oros-CE, para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação supramencionada. te o 
objeto o registro de preços destinada à contratação da prestação de serviços de manutenção prevenhiva'corntiva em veiculos maquinas e motocicle . dt 
dnersas marcas. com  fornecimento de peças e acessórios genuinos. para supriras necessidades da frota das diversas Unidades AdniinistraihasdoMunict - O 
deOrôsCE. conforme descrição constante do anexo 1 deste edital, foi revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado. Orós - CE. 09 de março de 2022. José Kleriston MedeIros Monte Júnior - Pregoeiro. 

. ........ 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama. O Pregoeiro torna público abertura do Pregão Eletrônico n°012.-2022-PE, cujo objeto: aquisição 
de lubrificantes e filtros para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Jaguareiama-CE. Exercicio 2022. O mesmo ocorrerá no 
ute www.bbmnet,combrcom inicio do acolhimento das propostas: 10 0312022 ãsøshoomin. rem do acolhimento das propostas: 22101-2022. ásOSbOOmin: 
data de abertura das propostas: 2203 2022. às 08h10: inicio de disputa de preços: 22'032022.às09h00min, horário de Brasilia, o edital se encontra na sede 
da licitação. nos sues: www.tccgovcc.br. www.bbmnet.com.br; httpl;.nnv.jaguarctama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE. 09 de Março de 2022. Sebastião 
Alexandre bicas de Araujo - Pregoeiro. 

. ........ 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público que se encontra á disposição dos interessados. 
a licitação de Pregão Eletrônico ri° 10.0062022-PERP. do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de 
materiais gráficos para atender as necessidades da Secreiaria da Saúde do municipio. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: OSh do dia 
1010312022: 2. Fim do recebimento depropostas: 08h40 dia 2203:2022;  3. Abertura eiulgamento das propostas: das 08:011% ás 08:59h do dia 221032022: 
4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09h do dia 22'03-2022. Maiores informações na sala da Comissão de Licitaçào, situada á Tras. José Jorge, vil, 1° 
andar, Campo Velho. Quixadá/Ce. das 07:301, às 1 l:3ühenosite:wwwti'e.eego.bj. José ivande Parva Júnior,  

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAl. DE PARAMOTI - AVISO DE LICITAÇÃO. A Comissão de Licitação deste Municipio toma 
público que no dia 28 de Março de 2022, às 10:00h. estará abrindo licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N' 002J2022/SMI - TP. cujo objeto é 
a Contratação de Empresa Especializada para Execução & Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais na Localidade de Água Boa no Municipio de 
ParamoiL'CE. O Edital estará disponivel rins dias úteis após esta publicação. no horário de atendimento ao público de 07:00 is 13:00h e peles sites brins -1 
licitacocs.tce.cesov,br;e bruta: '-wwwoarajnoti,ce.aov.brlicitacao.Dhok. Informações pelo fone: (85)- 3320-1338 '99415.8615, ou no endereço à Rua 04, 
s'n, PrefeitoAraci Santos, Pazamoti. Ceará. CEP 62.736-00. Paramoti-CE. 09 de Março de 2022. José Ilallyson Sonsa Rocha - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 
2022.03.02.001 - Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de Consultoria e Acompanhamento das Atividades Inerentes ao Funcionamento 
Administrativo e Parlamentar bem como Suporte na Aplicação de Métodos e Rotinas das Atividades da Câmara Municipal de Antonina do Norte! 
CE, a Abertura de Análise das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação dar-se-á no dia 25 de Março de 2022 is 13h. O Edital e seus anexos 
estarão disponiveis através do Site: flçitacnes tre.ce gov bt e na sede da Câmara Municipal de Anionina do Norte. Antoolma do Norte-CE. 09 de Março 
de 2022 - Presidente da CPL. 

... 'S• 5-5 

CARBOMIL QUIMICA 5/A CNPJ 07.645.062'OOOl-OS- NIRE 2330001583-5 .~de  ronvoeacão de Assembléia Geral Extraordinária - Ficam 
convidados os senhores acionistas da CARBOMIL QUIMICA S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada as 11:00 horas do 
dia II de março de 2022. na sede social da Companhia sito na Fazenda Baixa Grandes. s n. Zona Rural. municipio de Limoeiro do Norle. Estado do Ceará. 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a)Aulorizara Diretoria a alienar parte dos bens do atuo não circulante: bi Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Fortaleza. 02 de março de 2022. CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE -Diretor Presidente. 

• fl • •.• 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N 
2180201/2022 - Data deAbertua'a: 25?0312022. às9h. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na execuçiodeobns de demolição e reconstrução 
de trecho de rede de drenagem urbana. na Sedado Munieipiodc Massa$-CF.. VALOR 00 EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Comissão deLicitação. 
Rua Major José Paulino. n° 191. Centro. Ponta: (88) 3643.1066. de 07 às 13h. Massapé-CE. l8102.'2022. José Eviáslo Farias, Soe. de Iitfraestrutura e 
Meio Ambiente. 

e.. ...... 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  NO TP22002 
- 5/dE -Comissão Pennancnte de Licitação. Data de Abertura: 30/031022 às 09h. OBJETO; Contratação de empresa especializada para a execução da 
reforma do Anexo da Escola Massilon Sabota, no município de SobraVCE. Valor do Edital: Gratuito, INFORMAÇÓES: Site: bttn:llUcllacoes sajsraP  
çe.aov.bre Rua Vinatode Medeiros. N 1250. 0 Andar. Centro. Fone: (88) 3677.1157 e 1146. SobralCE. 09 de Março de 2022. A COMISSÃO - 
Karmetlaa Marjorle Nogueira Barroso - Presidente. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro do Municipio de Jaguarelama toma publico o Pregão 
Presencial n°  2022030803-ADM. cujo objeto é o serviço de di. ulgação em sem volante e locação estrutura de sons para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Jaguaretama-CE. Abertura acontecerá no dia 2303,2022. ás 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação de 
Jaguaretama - Ceará. maiores infonnaçõcs: Comissão de Pregão. Rua Tnstão Gonçalves. ri" 185. Centro. JaguaretamaiCE. tel.: (8813576-1305. e-mail: 
Iicitacaojaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - Ceará, 09 de Março de 2022. Sebastião Alexandre Lutas de Araujo - Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Caueaia - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N' 002/2022-TI'. A Presidente da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Caucaia. toma público que as 09:30hs do dia 28103 -2022. na Sala de Reuniões na Av. Edson da Mota Coma. 701. sala 113. Centro. 
Caucaia -Ceará. recebera proposta., para prestação de serviços de a,scssnrias diversas, conforme termo de refcréncia. junto a Câmara Municipal de Caucaia 
CE. O Edital poderá ser adquirido no site do ICE, a partir da publicação deste Aviso. Caucaia, 09/03/2022. Juliana Jamilly Pessoa Sátiro. Presidente 
da Comissão de Licitação. 

4 ........ 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará - Aviso de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
que no próximo dia 12 de abril de 2022. ás 09:00h. estará abrindo licitação na modalidade Coricorvincia Pública n° CP 01 2022-SEDLJC. cujo objeto e a 
contratação dos seis iços de reforma e ampliação de edificações vinculadas a Secretaria de Educação. O edital estara a disposição dos inieressados nos dias 
iiteis após esta publicação nos sttcs: Iiciiacoestce.ce.gov.br. w'.n..'.vicosa.ce.govbrlicttacocsc no horário de 08.00h as 12:001, e das 14:001, is 17:0Oh.. no 
endereço Rua José Siqucira. n°3%. Centro. Viçosa do Ceará/CE, em 09 de março de 2022. Flavia Maria Carneiro da Costa - Presidente/CPL. 
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