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EDITAL DO PREGÃO ELETRÕNICO N° 10.005/2022-PE 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Saúde 

OBJETO: Contratação de serviços de Internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-Ce, 

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

1.INiCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 07/03/2022 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 17/0312022 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 17/03/2022 
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 17/0312022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE toma público, para conhecimento dos interessados, que 
o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria 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 
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 
141, de ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. Lei 
Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e 
as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e 
abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital: 
2. LICITANTE: Pessoa juridica que participa desta licitação: 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica, 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, á qual será adjudicado o seu objeto: 
S. CONTRATANTE: O Municipio de Quixadá que é signatário do instrumento contratual: 
6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato 
com a Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor ou nomeado, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que 
realizará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, 
abertura, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da 
equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos: 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, 
no minimo, 02 servidores que prestarão a 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 
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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. PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá, 
11. DOE: Diário Oficial do Estado: 
12. ÕRGÂO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade 
conveniada com o Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir 
de 06 de janeiro de 2021. 

1 - DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-Ce. 

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

2 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas 
neste Pais, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que 
satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos 
sociais, compativeis com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferivel do representante credenciado ou operador da 
corretora de mercadorias, quando for o caso, e 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 inobservãncia de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo 
número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação 
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - 
poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, acesso corretoras. 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias 
associada ou diretamente no site da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto á respectiva 
CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando á corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes especificos de 
sua representação no pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidõnea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e uas alterações posteriores: 
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a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCUICNJ. O Pregoeiro 
fará pesquisa no site https:1/certidoes-apf.apps.tcu.gov.brl na fase de habilitação, declarando inabilitadas\  
os licitantes que se enquadrem nesta situação:  
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadã; 	É 
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: 
O Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90. seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo «Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas juridicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
site: 	.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. 

fl 	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 usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros: 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou 
através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por 
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá 
ser obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso «corretoras" até no minimo 01 (uma) hora antes do 
horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
2 15 — O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade: 
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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 tarifaç 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III. da Lei n°. 10520/2002: 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento 
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bllcompras.org.br:  
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL por ele indicada, junto á respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento: 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os 
seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias: 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatõrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  

VII da Lei n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
substitui-la. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, prornovenciq, quando requerido, sua substituição. 
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3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
	

E-, 

3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e 
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quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
3.7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n°8.666193). 
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente. ao  objeto deste Edital, sem conter 
altematvas 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. 
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2. 
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital, 
4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema, 
4.12. O intervalo minimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 
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4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto, em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4,15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
4.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jusficadamente, admitir o reinicio da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 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. 
4.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até Se/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
4.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.29. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.30. 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). 
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 30, § 21, da Lei n° 8.666. de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
4.31.1.nopais, 
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4.31.2. por empresas brasileiras; 	 /.tS'Fts.....\5'?. 
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 	(89  
4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pesso  

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade'  
previstas na legislação. 
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrõnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital eá apresentados. 
4.36. Após a negociação do preço. o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90  
do art. 26 do Decreto n,° 10.02412019. 
4.37.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequivel, 
4.37.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
4.37.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.37.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas. a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro, 
4.37.8. Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.9. Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for o caso; 
4.37.10. 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 'char a nova data e horário para a sua continuidade. 
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4.37.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meia 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:--- 
4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passará subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 	 . 
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for ocaso. 
4.37.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpnmento das condições de 
participação, especialmente quanto á 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 (httpsJ/certidoes-
apf.apps .tcu .gov. brO. 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
5.5-A tentava de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJICPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRFIFGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 
partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação dos documentos. No caso de 
cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis, em envelope colado 
tendo no frontispicio os seguintes dizeres: 
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AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10.00512022-PE 
ÔRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX.ADÃ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

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

5.14. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO 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 w.portaIdoempreendedor,gov.br:  
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das 
Pessoas 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 repectiva.  

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

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

5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual 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 123/2006 e suas alterações posteriores; 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem preïuizo  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 
514.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando 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 fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
O identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
5.14.4.2. 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. 
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 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; 
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II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado á procuradoria 
Geral do Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado as 
sanções administrativas cabiveis, conforme a legislação vigente. 
5.14.4.5. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços 
SCM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL. 

5.14.5 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
5.14.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já 
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - 
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por 
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da 
empresa; 
5.14.5.6- No caso de empresa recém -constitu ida (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 Umbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 7° da constituição federal, combinado com o inciso 
V do artigo 21 Lei n°. 8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, 
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme 
modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo 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 identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabiveis, de não hayer Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
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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 sej 
possivel identificar quem assinou. 	 :.MISSÃ PE / 

6.0 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes á regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, 
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que 
ele é válido para todos os estabelecimentos-sede e filiais da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se 
forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante 
fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos 
documentos enviados via e-mail: 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas 
neste edital, que não apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverão ter sido emitidas 
nos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro 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. 

7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil — BLL deverá ser providenciado 
até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste 
edital. No horário e data ali mencionados, o icitante 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 posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação 
exclusivamente daquelas que tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao 
Pregoeiro, quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuizos dos atos realizados: 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão: 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na 
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para 
efeito de ordenação das propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que 
se refere á exeqúibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
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79.1 - 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 á contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 
deste Edital, na ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco 
minutos cada, sob pena de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio 
para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e 
os presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás 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 trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
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721 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará o 
autos devidamente fundamentado á autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n 
10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatôrio, 
7.23.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão 
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados 
consultarem o sistema. 
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não 
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrõnico http:I/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. 
7.28 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 
marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.29 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter 
melhores subsídios para as suas decisões. 
7.30 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata 
divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances 
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse injusüficadamente a assinar o contrato ou não apresente 
situação regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da 
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retomará os autos do processo ao Pregoeiro. 
7.32 - Ao Pregoeiro retomará ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, 
observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabiveis. 
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas 
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no 
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
adotada inicialmente. 
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores á realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43. §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chafl,  e-mail, ou, ainda, fac-simile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

8.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666193, deverá 
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

- 

obede 
- rfl 

9.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666193, deverá obedecer 
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

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

12.0- DO PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais e Municipais. 
12.2 . Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
12.3 - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalissimas e desta ata. 
12.4 - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentaçâo. 
12.5 - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscaufatura. 
12.6 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

13.0 .  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13.1 - 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: 
13.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
13.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
13.1.3- Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
13.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo. 
13,1,7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
13.1.8 - Descumprir prazos. 
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13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá 
Ce, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual penado, sertea  
prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-à, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a adverténcias, 
suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das sanções legais na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar 
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, 
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
13.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Quixadá serão 
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência 
acarretar prejuizos para a Administração. 
13.7 - A declaração de lnidoneidade 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. 
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
13.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilicitos praticados. 
13.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, 
sem prévio assentimento do OrgãoiEntidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
13.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo 
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla 
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1988.. 

14.0 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: Iicitacaoquixada.ce.gov.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, s/n, Bairro 
Campo Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
14.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, 
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatõnio deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via intemet, no endereço indicado no Edital. 
14.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

Trav. Jóseorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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15.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 - 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 é, 
a segurança da contratação. 
15.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
15.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na 
aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
15.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, 
desde que seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de Pregão. 
15.5 - E facultada ao Pregoeiro ou á autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
15.6 - 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. 
15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura 
Municipal de Quixadá, 
15.8 - É 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 licitatõrio: 
15.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente; 
15.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores 
alterações; 
15-11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá - Ce, 03 de março de 2022, 

Trav. Joat\Jorge,  S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1-TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadã-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Tal demanda tem o objetivo de suprir as necessidades dos serviços de INTERNET, cujo objetivo è a 
manutenção dos serviços essenciais as atividades de programas com a necessidade de funcionamento 
de serviços de INTERNET, em todas as funcionalidades dos diversos setores. 

2.2. LOTE ÚNICO 
O serviço está organizado em itens para facilitar o entendimento e proporcionar o escalonamento dos 

serviços em respeito ao principio do bom uso do recurso público ao faturarem-se somente os serviços 
efetivamente executados em uma dada competência. 

Apresenta-se tabela com detalhamento dos serviços a serem licitados com as respectivas unidades 
e quantidades. Os participantes deverão utilizar estes quantitativos como referência para composição da 
proposta de preços. 

O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1°, da Lei n°8.666/93, nesse caso 
se demonstra técnica e economicamente viável, já que cada lote/grupo foi feito conforme 
naturezalcaracteristicas de cada objeto, e não tem finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação. 
visa tão somente assegurar a gerencia segura da contratação, e principalmente, assegurar não só a mais 
ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua finalidade 
efetivamente que é a de atender a contento as necessidades da Administração pública. 

A escolha da divisão dos itens em lote justifica-se em virtude da caracteristica dos serviços, eficiência 
na fiscalização dos contratos e pela celeridade na conclusão de seu processo licitatório. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. O serviço ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer a 
todas as normas necessárias á sua contratação, como também atender todos os critérios estabelecidos 
no termo de referência e na peça contratual. 

LOTE 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

SERVIÇO DE INTERNET 100 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 
Especificação: Serviço de internet 100 Mbps via 
fibra ótica para a Secretaria de Saúde com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 1.801,667 21.620,004 

1.2 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL. 
Especificação: Serviço de internet 30Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	o 	Almoxarifado 	Central 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.3 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARÁ 	A 	UBS 	- 	CENTRO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Centro com equipamento 
em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199.996 

1.4 SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA MÊS 12 933,333 11.199,996 

Trav. JostJrge, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadã-CE 



PREFErTURA DE 

M QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

OPTICA PARA A UBS 	CAMPO Nova 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Campo Novo com 
equipamento em regime de comodato. 

tt.  

1.5 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CAMPO VELHO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Campo Velho com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.6 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	COMBATE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Combate 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.7 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA A 	UBS 	SÃO 	JOÃO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica 	para a 	UBS - 	São João com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

18 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	ALTO 	SÃO 
FRANCISCO. Especificação: Serviço de internet 
3o Mbps via fibra ótica para a UBS - Alto São 
Francisco com 	equipamento em 	regime de 
comodato. 

MÊS 12 933.333 li 199996 

1.9 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	RENASCER. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS - 	Renascer com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.10 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - PUTIU. Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
UBS - Putiú com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.11 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CIPÓ DOS ANJOS. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Cipó dos Anjos com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.12 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - VÁRZEA DA ONÇA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra Ótica para a UBS - Várzea da Onça com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.13 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	TAPUIARÁ. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Tapuiará 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

114 
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	JUATAMA. 

MÊS 12 933.333 11.199,996 

Trav. José JVge, SIM 
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Juatama 	com 
equipamento em regime de comodato. 

1.15 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	CUSTÓDIO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Custódio 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.16 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS 	DOM MAURÍCIO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Dom Maurício com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.17 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	CALIFÓRNIA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Califórnia 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

118 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS 	SÃO JOÃO DOS 
QUEIROZ. Especificação: Serviço de internet 30 
MbpsviafibraóticaparaaliBS - SãoJoãodos 
Queiroz 	com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 933,333 

- 

li '99996 

1.19 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - JUÁ. Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
UBS - Juá com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.20 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	JATOBÁ, 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Jatobá com equipamento 
em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.21 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - RIACHO VERDE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Riacho Verde com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199.996 

1.22 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO ALTO 
ALEGRE. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Alto 
Alegre 	com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 933.333 11.199,996 

1.23 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO BOA VISTA. 
Especificação: Serviço de Internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Boa Vista com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.24 
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO GUARUJÁ. 

MÊS 12 933.333 11.199,996 

t:.wiSS.&Ot'E 
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Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Guarujá com 
equipamento em regime de comodato. 

1.25 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO LAGOA 
NOVA. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Lagoa 
Nova com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO LAGOA DA 
PEDRA. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Lagoa 
da Pedra com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 933.333 li 	9996 

1.27 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DO SABONETE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Sabonete com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.28 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DO SÃO BERNARDO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio do São Bernardo 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.29 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO DA 
VARJOTA. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS da Varota com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO DOS 
VERTENTES. Especificação: Serviço de internet 
30 Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio dos 
Vertentes com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 933.333 11.199.996 

1.31 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA A 	UBS 	- 	CARRASCAL. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Carrascal 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA A 	UBS 	RESIDÊNCIAL 
RAQUEL DE QUEIROZ. Especificação: Serviço 
de internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - 
Residencial Raquel de Queiroz com equipamento 
em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.33 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CAPS AD. Especificação: 
Seiviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para o 
CAPS AD com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.34 SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA MÊS 12 933,333 11.199,996 

Trav. J,psé 	JS., S/N 
Campo V.lho,'39O7-01 O - Qulxadá-CE 
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OPTICA PARA O CAPS GERAL Especificação: 
Serviçode internet 3o Mbps via fibra ótica para o 
CAPS GERAL com equipamento em regime de 
comodato. 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 	- 	SAE. 	Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para o 
Serviço de Atendimento Especializado - SAE com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933.333 

\. 

11.199,996 

1.36 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	O 	CENTRO 	DE 
ESPECIAUDADES ODONTOLÓGICO - CEO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica 	para 	o 	Centro 	de 	Especialidade 
Odontológica - CEO com equipamento em 
regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.37 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL. 
Especificação: Serviço de internet 50 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	Policlínica 	Municipal 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 1.341,667 16.100,004 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÉNCIA 
DE FISIOTERAPIA - CREFI. Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para o 
Centro de Referência de Fisioterapia - CREFI 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933.333 11.199,996 

1.39 

SERVIÇO DE INTERNET 15 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. 
Especificação: Serviço de internet 15 Mbps via 
fibra Ótica para a Academia de Saúde com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 629,610 7.555,320 

1.40 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA OSAMU. Especificação: Serviço 
de internet 30 Mbps via fibra ótica para o SAMU 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933.333 11.199996 

1.41 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	Vigilância 	Sanitária 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

142 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES. Especificação: Serviço de internet 
30 Mbps via fibra ótica para o Centro de Controle 
de Zoonoses com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 933,333 11.199,996 

1.43 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	CENTRAL 	DE 
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. 
Especificação: Serviço de internet 30Mbps via 

MÊS 12 933.333 11.199.996 

c2wis.O 'E 
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fibra ótica para a Central de Abastecimento 
Farmacêutico com equipamento em regime de 
comodato. 

1.44 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A CENTRAL DE MARCAÇÃO 
DE CONSULTAS - CEMARC. Especificação: 
Serviço de Internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
Central 	de 	Marcação 	de 	Consultas 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÉS 12 933333 ' 11 .199,9% 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	HOSPITAL 	MUNICIPAL 
EUDASIO BARROSO - HMEB. Especificação: 
Serviço de Internet 50 Mbps via fibra ótica para o 
HOSPITAL MUNICIPAL EUDASIO BARROSO 

MÉS 12 1.341.667 16,100,004 

com equipamento em regime de comodato. 

1.46 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 	DE 	QUIXADA 	- 	UPA. 
Especificação: Serviço de internet 50 Mbps via 
fibra ótica para a UNIDADE 	DE PRONTO 
ATENDIMENTO UPA com equipamento em 
regime de comodato.  

MÉS 12 1.341,667 16.100,004 

VALOR GLOBAL ES11MADO DO LOTE 1 R$ 536.615,172 

çt 
COM;s53 r 

4. DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não será permitida em hipótese alguma a 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 o recebimento dos serviços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à 
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 vícios redibitôrios, 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 à 
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 
cabíveis. 

S. A FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
5.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteflores, 
observadas as disposições editalissimas e desta ata. 
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. 

Trav. Jó-4Q9e, S/N 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma únicj'T\ 
nota fiscal/fatura.  
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta -ON-LINE' às certidões apresentadas, pa 	 1 

verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 	 :owissYQ 'E /1 
tfltAÇ..C). / 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas: 
6.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas 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 obrigações 
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(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do 
objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente: 
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 previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, P15, 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 às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de 
Quixadà 
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários 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. 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 fisica 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência pelo 
(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa juridica tomadora dos serviços e emitente do atestado: 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento: 
c) descrição dos fornecimentos: 
d) periodo de execução: 

Trav. J6e Jore, S'N 
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e) local e data da emissão do atestado: 	 . _L._.. 
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 compativeis 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 dolo, aplicado às 
sanções administravas cabíveis, conforme a legislação vigente. 
8.5. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços 
5CM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL. 

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 realizada através de 
Pregão na forma Eletrônico. 

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

11. DAS PENALIDADES 
11.1. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer 
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais 
das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 81 
da Lei Federal n° 8.666193 e alterações posteriores: 

Advertência por escrito; 
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos 
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 16° (décimo sexto) 
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em 
desacordo com o pactuado; 
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante esteórgão. 
11.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
penalidades previstas no edital, bem como na lei n.° 8666/93. 
11.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de 
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
11.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação 
de possíveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 
declaração de rescisão do pacto em apreço. 
11.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades 
elencadas nos itens precedentes. 
11.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamçte, ou judicialmente, se necessáno for. 

Trav. José 	• SN 
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12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de . 
conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666193, 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 prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência 
da CONTRATANTE; 
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
V- For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor 
relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilicito), 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. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 A despesa decorrente da contratação correrá à conta de dotação orçamentária própria consignada 
no Orçamento da Secretaria de Saúde, Exercício de 2022. 

DESPESA PROJETO ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA SUBELEMENTO  FONTE DE 

RECURSO 
Secretária de 

Saúde 100110.102.1001.2.047 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 1500100200 

Atenção Primária 1001.10.301.1001.2.050 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 1600000000 
Atenção 

Secundária 1001.10.302.1003.2.054 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 1600000000 

Vigilãncia à Saúde 1001.10.305.0402.2.055 3.3.90.39.00 3.390.39.99 1600000000 
CAF 1001.10.244.0402.2.049 3.390.39.00 3.3.90.39.99 1600000000 

HMEB 1001.10.302.1003.2.052 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 1600000000 
UPA 1001.10.302.1003.2.053 3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 1600000000 

15. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
15.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.78411999, a administração pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação. 

Trav. Júsé 
	e, S:N 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO P4° 10.005!2022-PE 

Ã PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ CEARA 
Comissão de Pregão 

Objeto: Contratação de serviços de Internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado à manutenção de diversa estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-Ce. 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND 010 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1.1 

SERVIÇO DE INTERNET 100 MBPS VIA 
FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE. Especificação: Ser* de Internet 100 
Mbps via fibra ótica para a Secretaria de Saúde 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.2 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL. 
Especificação: Serviço de Internet 3OMbps via 
fibra ótica para o Almoxarifado Central com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.3 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	CENTRO. 
Especificação: Serviço de Internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Centro 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.4 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS 	CAMPO NOVO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Campo Novo com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.5 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CAMPO VELHO. 
Especificação: Serviço de Internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Campo Velho com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.6 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	COMBATE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	. 	Combate 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.7 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - SÃO JOÃO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a 	UBS - 	São João com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.8 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	1.185 	. 	ALTO 	SÃO 
FRANCISCO. 	Especificação: 	Serviço 	de 
Internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Alto 
São Francisco com equipamento em regime de 

MÊS 12 

Trav. Jos*-Jq{3 S/N 
Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE 
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comodato. 

1.9 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA A UBS - 	RENASCER. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS - 	Renascer com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.10 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	PUTIÚ. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - PuUú com equipamento 
em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.11 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CIPÓ DOS ANJOS. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Cipó dos Anjos com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.12 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - VÁRZEA DA ONÇA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Várzea da Onça com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.13 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	TAPUIARÁ. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Tapuiará 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.14 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	JUATAMA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Juatama 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.15 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	CUSTÓDIO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Custódio 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.16 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - DOM MAURÍCIO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Dom Mauricio com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.11 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CALIFÓRNIA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Califórnia 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

118 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - SÃO JOÃO DOS 
QUEIROZ. Especificação: Serviço de internet 
30 Mbps via fibra ótica para a UBS - São João 
dos Queiroz com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 

Trav. Jóse Joe, S/N 
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1.19 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - JUÁ. Especificação: 
Serviçode internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
UBS - Juá com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 

1.20 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	UBS 	- 	JATOBÁ. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Jatobá 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.21 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS 	RIACHO VERDE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS - Riacho Verde com 

MÊS 12 

equipamento em regime de comodato. 

1.22 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO ALTO 
ALEGRE. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Alto 
Alegre 	com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 

1.23 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO BOA VISTA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Boa Vista com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.24 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO GUARUJÁ. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Guarujá com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO LAGOA 
NOVA. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Lagoa 
Nova 	com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO LAGOA DA 
PEDRA. Especificação: Serviço de internet 30 
Mbps via fibra ótica para a UBS de Apoio Lagoa 
da Pedra com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 

1.27 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DO SABONETE. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio Sabonete com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.28 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DO SÃO BERNARDO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para a UBS de Apoio do São  

MÊS 12 

Trav. Jost4aie, S/N 
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Bernardo com equipamento em regime de 
comodato. 

1.29 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO DA 
VARJOTA. Especificação: Serviço de internet 
30 Mbps via fibra ótica para a UBS da Varjota 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS DE APOIO DOS 
VERTENTES. 	Especificação: 	Serviço 	de 
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS de 
Apoio dos Vertentes com equipamento em 
regime de comodato. 

MÊS 12 

1.31 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS - CARRASCAL. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	UBS 	- 	Carrascal 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.32 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UBS 	RESIDÉNCIAL 
RAQUEL 	DE 	QUEIROZ. 	Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
UBS - Residencial Raquel de Queiroz com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.33 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CAPS AD. Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para o 
CAPS AD com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 

1.34 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	O 	CAPS 	GERAL. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	o 	CAPS 	GERAL 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.35 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	O 	SERVIÇO 	DE 
ATENDIMENTO 	ESPECIALIZADO 	- 	SAE. 
Especificação: Serviço de Internet 30 Mbps via 
fibra ótica para o 	Serviço de Atendimento 
Especializado - SAE com equipamento em 
regime de comodato. 

MÊS 12 

1.36 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	O 	CENTRO 	DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO - CEO. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra ótica para o Centro de 	Especialidade 
Odontológica - CEO com equipamento em 
regime de comodato. 

MÊS 12 

1.37 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL 
Especificação: Serviço de internet 50 Mbps via 
fibra ótica para 	a 	Policlínica 	Municipal com 

MÊS 12 

Trav. JoWJcrg, S/N 
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equipamento em regime de comodato. 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CENTRO DE REFERÈNCIA 
DE FISIOTERAPIA - CREFI. Especificação: 
Serviço de internet 3o Mbps; via fibra ótica para o 
Centro de Referência de Fisioterapia - CREFI 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.39 

SERVIÇO DE INTERNET 15 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. 
Especificação: Serviço de internet 15 Mbps via 
fibra ótica para a Academia de Saúde com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.40 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O 	SAMU. 	Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para o 
SAMIJ 	com 	equipamento 	em 	regime 	de 
comodato. 

MÊS 12 

1.41 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via 
fibra 	ótica 	para 	a 	Vigilância 	Sanitária 	com 
equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.42 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA O CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES. Especificação: Serviço de internet 
30 Mbps via fibra ótica para o Centro de 
Controle de Zoonoses com equipamento em 
regime de comodato. 

MÊS 12 

1.43 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA 	PARA 	A 	CENTRAL 	DE 
ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - CAF. 
Especificação: Serviço de internet 3OMbps via 
fibra ótica para a Central de Abastecimento 
Farmacêutico com equipamento em regime de 
comodato. 

MÊS 12 

1 
« 

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A CENTRAL DE MARCAÇÃO 
DE CONSULTAS - CEMARC. Especificação: 
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a 
Central 	de 	Marcação 	de 	Consultas 	com 
equipamento em regime de cornodato. 

MÊS 12 

1 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A HOSPITAL MUNICIPAL 
EUDASIO BARROSO - HMEB. Especificação: 
Serviço de internet 50 Mbps via fibra ótica para o 
HOSPITAL MUNICIPAL EUDASIO BARROSO 
com equipamento em regime de comodato. 

MÊS 12 

1.46 

SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA 
OPTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO 	DE 	QUIXADA 	- 	UPA. 
Especificação: Serviço de internet 50 Mbps via 
fibra ótica para a UNIDADE DE PRONTO 

MÊS 12 

Trav. José-Jorg, S/N 
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ATENDIMENTO UPA com equipamento em 
regime de comodato. 

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias; 

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previ denciários, 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 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (ar. 30, § 50  do 
Decreto Federal n°. 10024/2019) 

Trav. josíJfye, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

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

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

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

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 

Trav. Jose Jar#e, S/N 

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

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

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

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Municipio de Quixadã, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de 	 com sede na Rua 	  n.° -. Bairro 	 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de 	  o Sr(a). 	 inscrita no CPF n° xxx.xxx.xxx-xx. doravante 
denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 	 estabelecida na 	 inscrita no 

fl 	CNPJ/MF sob o n° 	 neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	 portador (a) do CPF/MF n° 
	 apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO 
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n°9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão 
Eletrônico n° 10.005/2022-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Ordenador da 
Secretaria de 	, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de internet via fibra óptica com 
equipamento em regime de comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, 
de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no 
Termo de Referenda, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3,10 valor global da presente avença é de RS 	( 	) a ser pago em conformidade com 
a entrega no periodo respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 
Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as 
condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste em hipótese alguma, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.6603 e alterações posteriores. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsiveis porem de conseqüências incalculáveis, retarda4ores ou impeditivos da execução do ajustado. 

Trav. JokeJarde, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econõmica ,.. :>' 

extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste derrionstrad
~É51.  

tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 0t 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fomecimentot. 'tub' .c? 
objetivando a manutenção do equilibro economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II' 

	

d' da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 	 1 

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

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

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

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

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal, A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalissimas e desta ata. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscafatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' ás certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 

Trav. Joii'rgb, SIN 
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8.12. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos .  
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.13. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na 
execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas à Previdência 
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções; 
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
8.1.9. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. A contratante obrigar-se-á: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do serviço e o 
cumprimento dos prazos; 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste 
contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos 
os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 
9.1.6. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

CLAUSULA DECIMA— DAS SANÇÕES: 
10.1- Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer 
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais 
das seguintes penalidades, a juizo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666193 e alterações posteriores: 

- Advertência por escrito; 
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos 
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 16° (décimo sexto) 
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descurnprimento total ou em 
desacordo com o pactuado; 
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante esteórgão. 
10.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
penalidades previstas no edital, bem como na lei n.° 8666/93. 
10.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de 
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
10.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação 

Trav. José Jorge, SIN 
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de possiveis danos, perdas ou prejuizos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 
declaração de rescisão do pacto em apreço. 
10.5. Será propiciada defesa á CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades 
elencadas nos itens precedentes. 
10.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA 
tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for. 

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

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). 
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o 
estabelecido no Ari. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO: 
141. O foro da Comarca de Quixadã é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

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

Quixadá-CE, de de 

xxxxxxxxxxxxxx 	 xxxxx.xx.xxxxxx 
Ordenador(a) de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria da 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

CPF N°: 

   

2. 	  
CP 

   

Trav. José .ffipbe, SJN 

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

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadâ - 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° 10.005/2022-PE, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento em regime de 
comodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de 
responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1 Inicio de 

• recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 07/03/2022; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00min do dia 17/03/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min ás 08h59min do dia 17/0312022: 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 17/03/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, siri, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site: 
w.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 03 de março de 2022. 

\'1.. 

PUBLICAR, para circular no dia 07/03/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 



José Ivan de Paiva 

Pregoeira 	 

PREFEITURA DE 	Ir 	

"qqq 
QUIXADA 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

\ coa.itss;o / 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 10.005/2022-PE, cujo objeto é 
Contratação de serviços de internet via fibra óptica com equipamento em regime de comodato, 
destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 03 de março de 2022 no flanelôgrafo 
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

QuixadálCE, 03 de março de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

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

Código Identlflcador:211C82615 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAI) - PORT. N 05.01.003/2017 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar n°003/2017 

Acusado(a): Antonio Carlos de Souza 
Portaria: 05.01.003/2017 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n° 
003/2017, instaurado pela Portaria n°05.01.003/2017 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivaçào por referência (ver relationem). sendo compatível com o 
que dispõe o Art. 93, inciso IX. da Constituição da República 
(precedentes do STF e STJ). 
Acolho o Parecer n° 23.02.001/2022 e adoto seus fundamentos para 
ACOLHER O RELATÓRIO FINAL da COmiSSãO Processante de 
fis. 38/4l-v. a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição 
intercorrentc do presente caso, visto que desde a abertura do presente 
procedimento administrativo disciplinar até a presente data terem 

Spassados mais de 05 (cinco) anos, não tendo havido outra causa 
intemaptiva da prescrição, determinando-se 0ARQUIVAMENTO do 
presente Processo Administrativo Disciplinar. 

Quixadá. 23 de fevereiro de 2022. 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar n°089/2016 

Acusado(a): Francisco Cleiton Costa de Oliveira 
Portaria: 07.1 l.008'20l6 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n° 
089/2016. instaurado pela Portaria n°07.11.008/2016 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por referência (ver relalione,n), sendo compativel com o 
que dispõe o Art. 93, inciso IX, da Constituição da República 
(precedentes do STF e Sri). 
Acolho o Parecer a° 02.03.003/2022 e adoto seus fundamentos para 
ACOLHER O RELATÓRIO FINAL da Comissão Processante de 
lis. 40/44-v, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição 
intercorrente do presente caso, visto que desde a abertura do presente 
procedimento administrativo disciplinar até a presente data terem 
passados mais de 05 (cinco) anos, não tendo havido outra causa 
internaptiva da prescrição, determinando-se o ARQUIVAMENTO do 
presente Processo Administrativo Disciplinar. 

Quixadá, 02 de março de 2022. 

ROBERTA GLICYA DESÁFÉLLX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Ideatlflcador:CA26A368 

ROBERTÁ (3LICYA DE SÁ FÊLIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Munes 

Código Identificador:754B4940 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAD - PORT. N°07.11.006/2016 

JULGAMENTO 

Processo Administrativo Disciplinar ? 087/2016 

Acusado(a): João Victor Vaz Pereira 
Podaria: 07.1I.006z2016 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n° 
08712016, instaurado pela Portaria n°07.1 1.006'2016 
Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por referência (per relationem), sendo compatível com o 
que dispõe o Alt. 93. inciso IX. da Constituição da República 
(precedentes do STF e STJ) 
Acolho o Parecer n° 02.03.0032022 e adoto seus fundamentos para 
ACOLHER O RELATÓRIO FINAL da Comissão Processante de 
lis. 42;45-v, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição 
intercorrente do presente caso, visto que desde a abertura do presente 
procedimento administrativo disciplinar até a presente data terem 
passados mais de 05 (cinco) anos, não tendo havido outra causa 
interruptiva da prescrição. determinando-se o ARQUIVAMENTO do 
presente Processo Administrativo Disciplinar. 

Quixadá, 02 de março de 2022. 

RODERTÁ GIJCYA DESÁFÉLIX 
Secretária de Administração 

Publicado por: 
Helaine Olt'eira Nunes 

Código ldeatir,cador:AA8A65A[) 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
JULGAMENTO PAI) - PORT. N°07.11.008/2016 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA. Pregão Eletrônico C 
00.009/2021-PE. Contratante: Secretaria de Educação, torna público o 
extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico n° 00.009/2021 - 
PE: t 00.009/2021-OISME - Valor global: R$ 71250,00 - 
Contratada: Andreza de A. Pinto Costa, através de sua representante 
legal. a Sra. Andreza de Alacoque Pinto Costa. Unidade 
Administrativa: Secretaria de Educação. OBJETO: contratação de 
serviços de buffet (refeição, lanche e coife break) para atender as 
necessidades da Secretaria de Educação do municipio de Quixadá'Ce. 
Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2022. Assina pela 
contratante: Secretária. Vcrúzia Jardim de Queiroz. Data da assinatura 
do contrato: lo de fevereiro de 2022. 

Publicado por: 
Francisco Ibiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideatlflcador:6F823385 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação. A Comissão 
de Licitações do município de Quixada toma público que se encontra 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
EletrÕnico n° 10.005/2022-PE, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviços de internet via libra óptica com 
equipamento em regime de comodato, destinado a manutenção de 
diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da Secretaria 
da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento 
das propostas: O8hs00min do dia 07/03/2022; 2. Fim do recebimento 
de propostas: 08hs00min do dia 1710312022; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 17/03/2022; 4. 
Inicio da sessão de disputa de preços: 09hs00min do dia 17/03/2022. 
Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1' andar. Campo Velho, Quixadá-CE. 
das 07:30h Is 11:30h e no site: w'ww.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro. 
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JOSÉ Abu VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Quixelõ/ CE 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelã/CE, aos 04 de 
2022. 
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Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Olivcira 

Código ldentificador:A 1 6CA787 
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Publicado por: 
Francisco 'fliiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentiflcador:4887DEB1 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUJXELÓ   

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO P4' 01012022. 

DECRETO N' 010/2022. 

'DISPÕE SOBRE A ATZJAIJZAÇÃO MONETÁRLI 
DO VALOR VENAL DO IMPOSTO PREDLIL E 
TERRITORIAL URBANO . IPTTJ PARA O 
E2ERCIClODE2O22' 

O Prefeito Municipal de Quixeló, josÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR. 
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere O Art. 107 da Lei 
Orgânica do Município, e. 

CONSIDERANDO, que o § 2'. do art. 97, do Código Tributário 
Nacional, Lei as 5.172, de 25 de outubro de 1966, prevê que não 
constitui majoração de tributo a atualização do valor monetário da 
respectiva base de cálculo e. portanto, essa atualização pode ocorrer 
via Decreto Municipal, não necessitando de lei para tanto: 

CONSIDERANDO, que a Súmula 160 do Superior Tribunal de 
Justiça ratifica essa questão, conforme se vê na ementa sumular: "É 
defeso, ao Municlpio, atualizar o IPTU, mediante decreto, em 
percentual superior ao índice oficial de correção monetária" 

CONSIDERANDO, que o Supremo Tribunal Federal, em 
Repercussão Geral, RE 648245, estabeleceu que majoração do valor 
venal dos imóveis para efeito da cobrança de lPllJ não prescinde da 
edição de lei em sentido fonnal, exigência que somente se pode 
afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários 
anuais de correção monetária. 

CONSIDERANDO, a previsão do art. II da Lei Complementar 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) que determina que 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação: 

CONSIDERANDO, o Código Tributário do Municipio de 
Quixelõ/CE adota o índice Nacional de Preços ao Consumidor.INPC, 
para fim de atualização monetária. 

CONSIDERANDO, que o percentual de variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor-INPC dos últimos 12 (doze) meses é de 
10.60% (https://www. ibge.gov.br/indicadores);  

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÍ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DOS CONTRATOS 

A Secretaria do Planejamento e Gestão das Finanças do município de 
Quixeré tonta público o extraio dos Instrumentos Contratuais 
resultante do Chamamento Público M0102.01/2022: 

ÔRGÂO LICITANTE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DAS FINANÇAS 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

PROJZTOATIVIDADZ DOTAÇÃO ORÇ&J.IZMTÁRIA 
MM4uTENÇÃO Dos SERViÇOS ADMlNIsnATIvos DA 
5ECRt7ARJA DE PtANVAMENTO E GESTÃO DAS 
FINANÇAS 

100104.122 OM.2.9 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AD AGENTES DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PLANEJAR. 
EXECUTAR E ARTICULAR AS POLÍTICAS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE QUIXERE, JUNTO A 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS 
FINANÇAS 

CONTRATADO vALOR GLOSAS. 

o ~ RIBEIRO 
54 24200.00 (VINTE  E QUATRO MIL E DUZENTOS 
REAIS) 

DENNYS WAD%N 5()4J5 8~ IS 24100.00 (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS 
REAIS) 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2022. 

ASSINA PELO (A) CONTRATANTE: Carlos Alberto Ferreira 
Lima 

Quixeré'Ce. 08 de fevereiro de 2022. 
DECRETA: 

Art. 1° - Fica autorizada a atualização do valor venal dos imóveis 
para efeito da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano para o 
exercício corrente, o qual deverá obedecer ao percentual de variação 
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor . INPC/IBOE dos 
últimos 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único - A variação acumulada do INPCJIBGE a que se 
refere o "caput" deste artigo é de 10,60% para fins de atualização 
monetária do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Urbano. 

Art. 2' - O percentual da inflação acumulada do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatislica- ISGE, de que trata o artigo anterior aplica-se 
ao valor venal dos imóveis constantes da planta genérica de valores 
dos terrenos e tabelas de preços de construções a que se refere o 
Código Tributário do Município de Quixelõ/CE. 

Art. Y Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

iosÉ LUCIMARDELIMA 
Presidente da Comissão de Licitação 

Publicado por: 
Jose Eucimar de Lima 

Código ldentifkador:C 1827662 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de Quixeré torna 
público o Extrato do Instrumento Contratual resultante da dispensa de 
licitação n' 2502.01/2022. 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.12.122.1201.2.024 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 
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Para ter o nome retirado dos cadastros restritivos, os estudantes devem 

pagar o valor da entrada no ato da renegociação, no valor minimo de R$ 200 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU  

EXTT0 DE CONTRATO 

Contrataste-  Secretaria de U~ Contratada Os'bc'rget Comercio ar Cases IndustrIais. 
~rui (reli Pelo vaio, de R5 194.100.00 (cento e noventa e quatro ml e cem 'San. 
Ob,eto Re8ntro de preços vetando aquasaçio Pulsara de gás medc,naa. irlirejia r.uladora 
para (ladro e um.d.t.Cador. conforme es.ecif,caçen em anexo Proadimento Lactato 
Pregão eletrônica NI 202202 02 CCI 5(5* V.flnca do contrato da data de sua assinatura 
• 31/12/2022. Ooaçõn Orçamenitareas: 1717 10 302.1003 2011. (lensento de Despesas. 
33903000 Aaaina pela Contratante Waridertey Pereci O-nu - Ordenado, da Despeja, da 
Secretaria Assinam pelas Contratadas (divan (erge. de Soma Data dê Assinatura 
2l/02/2012 

EXTRATO DC REGISTRO DC PREÇOS 

Contratante secretana de saúde Contratada Oitboeges Comercio de Caieslrdu,tn. O 
Medicinais frei Pelo valor de R$ 194 100.00 (cento e rIo.tnta e Quatro mil. tem reais 
Objeto Refsstro de preços sisando aqteseção futisa de cs  medc,nal, vatvulareculador, 
para cilindro e urn.dat'icador. conforme elpetificaçôes cm anelo Procedimento LlrealÕrnO: 
Pregio Eletrônico 1' 202202020015(5*. V(inca da Ala de Registro de Preço,: 05 lum) 
anca Partir da data de sua Assinatura Assina pela Contratante Wandcrter Pereira Pisas. 
Ordenado, de Despe.., da Secretaria Assina pela Contratada Edrvau, Borges de Soijsa. 
Data da Assinatura 21/02/1022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

AViSO DE uai*çAo 
MEGÀG P*ES(NCIAL Pria 2072,02,07.01 - SUA 

O Pregoeiro do Mta'sic,pio de Penafoe, (Onlonca aos interessados Que no 
proaMio aia IS de Março de 1022, as 09h'00rmn escora abrindo tatuado na Modalidade 
Preglo Presencial, cujo Objeto é a contrataçSo de empresa esoecsa&ada  na Prntaçio dc 
wv.ços. sasando a reestrurisaçiso e arispiaçio do, serviços aos esajae,n do Sistema caneco 
de Saude ' 54)5, atresis dos eq.irentos do Mun.dp.o de Penaforte/CE O tôrtal 
completo coara a disposaçk dos ,nterescados no, difire, useis após esta piebl,ca(jo no 
horareo de 081, as 111, no endereço da Prefeitura a Ar Ana Teresa de jesus 5' 140-
Centro, P.naforte-C( e no SI'.' WVSW tu,, te Cone br/tce'unun.c.p.os/ 

Penafo,te-CE. 4 de Março de 2012 
CICERO LANCIL ANORADE 3(1ÇP8A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA 

EXTRATO DE CONTRATO 

Estrato de Contrato Na 20220110003 'clemente ao Preo Eletrônico n' 0912 1)2021 
Orgio gerenc.ador Scretana de Educação. Ciências e Tecnologia Objeto Regttro de 
Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros arenentclot ~nados a; Escola, 
Mipsicçais do Muariçipio de Poran(a ' CL. Contratada Eniorela ' AI Distribuidora de 
Aan'entos LIDA, CPWJ No 12622 233J1'16 Valor total (5 5316414 (cinquenta e três 
md, cento e sessenta e quatro reais quatone centavos), Data de assaxatura do Contrato. 
10/02/2022 Prato rsaêncsa do Contrato 31)1212012 Sagnatarsos Rsaldo Dantas lindeira 
Neto - RI Distribuidora de Alimentos tTOA e Marta Pereira da S'a . Secreta,, de 
Educaçio, Ciências e Tecnologia Poranga CE, 03 de tnarço de 2022 Mera Pereira da S,lva 
• Secretaria de (ducaçás, Ca&ncaas e Tecnologia 

AVISO DE CISAMACA PRJISOJCA H (02.2)2022 

A Secretina de Lducaçlo. Ciariciase Tecnologia torna putlico aos interessados 
que no pintado de 07 de março  de 2022 a 30 de março de 2022. no hc4,c de Ots00n,,n 
as Isa,Wivin na Sela da Comosao de ticateçao locanda á As. Dr. Episacio de Pw,o. l/,. 
Sairro Lufrasr.o Neto, Mexo, Porarga . Cl. trará rec.ber,do o aadarclatyeer,to dos 
interessados na Chamada Putisca P0 =2 212022, para o tegiame Objeto Aq,alsaçio - 
gêneros aArnentic,os da agncsltura fauTssiat e do cn,spirendedor farsMlar Para), dett,r.ts 
ao atendimento ao Progretria Nacional de Alimentação Escolar . Pra! O Edital completo 
estera a dsposaçlo nos dias úteis após esta pubhcaçso. no endereço acima os, atrases dos 
sares wwa' Ice co gov br/liotadões/ e w.vv, poranga cejav Ir A data para a abertura dos 
envelopes fica marcada para ocorrer no dia 30/03/2022 as O%CCn,. 

Poranga CI. 4 de março de 2022 
~IA PERIIRA DA UIVA 

Secretária de Educaçlo, Ci&noas e Tecnologia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO Dê UCJTAÇAO 
PREGÃO ELCIRÕNICO Nt 2022,03.01.0 

O Pregoe.ro Dedal do Muni~ de Poflesras/CL toma públto que será 
reatizado Certame Licetatõeso na modalidade Pretao Eletrônico . Objeto' Aqtesçlo de 
r,tateraao perrebanenres (equipamentos de inforsisatica, eletrsdomesticoi e eletrônIcos) e 
materiais de coeisuarno (acessório, para rede mfornsatlzadal, de-stinedos a Unidade Escolar, 
situada no barro Sol Nascente ria Sede do Muritipio de Pofle,r.s/Cl Inicio de 
acotirnsento das propostas Dia 08 de Março  de 2022 a partir das 27 00 hora, 
tncerrame.sco do acOzvsiinsantO das proposta. Cia,  li de março de 2022 as OS lo horas 
Micro da sesgo Dia IS de março de 2072 as 0900 horas . atrase, do Portal de Compras 
do Musicipio no Sae ires. lc,tacaoporte.ras.com  br. Os interessados poderIo obter O teatO 
integral do (d'tal atrarás dos endereços etetrõnicos' ires. porteiras ceov Ir, 
www.lcutacaoçortairas tom te e ireis. ice cc go. Ir, Sorniaçoes pelo tetefone ((SI 3$57' 
1254 (('213). no horano de 0600 as 52 CCet.s 

Porteiras-CE 4 de Março de 2021 
ALSERTO PINHEIRO TORRES NtTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÕPOLIS 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato 	dos 	Contratos 	Ir' 	003f2012/CARONA ai 	CO3/2022/CAROPIA02, 

003/2022/CARONA 03 e 003/2022/CARONA 04. OSaCTO Alego es Atas de Registro de 

Preços OSI/2021/Sfl 00: 053/2021/SDP 02. 051120211501 0) e 053120211511P0,1 pera 

Puturase Eventuan Aquisiçóes de géneros alirrsent'cios pereciveis e mio Dereciveis 

destinados a Secretana de Educaças do Munc,peo de Qu,trriaeiôpolis - CL. 

CONTRATADA E R DC CASTRO . ME. CNfl. 21036730/0001-93. VALOR CONTRATADO: 

AS 49480.08 DAVSLLA COMERCIAL AtACADISTA DL AUMENTOS E De MEDICAMENTOS 

LTDA, CNP3, 25106,267/ 1 64. VAlOR CONTRATADO, AS 1244.735.00 NUTRIMESC 

COMÉRCIO E SERVIÇOS E1IIELI ' £PP. CNPJ; 10596 940/008(10, VALOR CONTRATADO' 

R$ 93500,00 CERNANDIS ATACAR(IO LTDA . (PP, CNPI. 3$33) t39/I49 VALOR 

CONTRATADO eS 59$ 155.00 DATA DAS ASSINATURAS 03/03/2022 PRAZO VSGENCIA 
31/12/2022 SiGNATÁRIOS nela Ribeiro de castro Hillerse Rteiro Gonçatees. Jolo 

(asco de Araulo e aefterson rerrsande, Barbtsa CONTRATANTE Antonia Adesilce 

Arsenio Lima Rodrigues . Ordenador. de Oeioetas. Qiaiteria0000)is'CE. Os de Março de 

2022 

EXTRATO DC cnennATo 

rato de Contrato Nt 02/2022/CARONA 01 OBjETO. Adesio a Asa de Registro de Preços 
P0 202t12061 .A para Calara e Eeentuai Contratado de empresa para locaçio de .nulos 

de interessa  da Secretaria de Saúde do Miasicapeo de Qsirtnanópoto Cl. CONTRATADA 
1-LUPI HEPIRIOLIE SILVA ' ME, CNPJ' 294C063010003.12. VALOR CONTRATADO AS 
1035644.411 DATA DE ASSINATURA 16/07/2022 PRAZO VIGtNOA 12 Metas 
SSGNATMIO CoCe Hervioue Serra CONTRATANTE Antonia Adenilca Arcam Lama 
Rodrgurs . Ordenadora de Despesas Oueter,anoposs-Ct, 04 de Março de 2022 

AVISO DC UCETAÇM) 
P*EGAO ELnRÕeiicc Nt 15/2022 

O Pregoeiro Corria públoo que se encor:ra a disposçio dos interessado, o 
Pregao Eletrônico Na 005/2022. cupo OBjETO Registro de Prrço. para Puturas e çverluaalt 
Aou,s.çte, de pcWuj, cansaras de ar e protetores de pneus destinado a frota de seicuaos 
das dvers,es secretinas do Muncepio de Qiaitenanõptles 'CL com previsio para Abertura 
do Processo a.. lede Março de 2012. as 0Sf, O Edital estaca disponível 	~Secas 
hlTpffDll.org  Ir/, httpsff%cmtacoes.tce.a.eo'rr.br/ e  http://oe,rtccausopofes  ce.gov.br/ 
MaIores Informações no Telefone ((S) 3457 1064 

Quuter.anópoa, CL. 4 de Março de 2022 
TINjO SOUZA DE MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 

EXTRATO DE CONTRATO PIe 00.009/20114ISMC 

Contralante e signalàr.o Secretaria de Educaçio. Vensisi jardim de Queiror. Secretaria, 
torna pelco o estrato do contrato resultante do Pregao Eletrônico ni 00 009/2023-PC: na 
X/202s4l5M( • Valor VoU RSI $50,00 - Contratada Andreaa de A Pinto Costa, 
atravÉs de sua representante legal, a Ses. Asdreaa de Alacooue Pato Costa Objeto: 
Costrataçao de secunços de buffei Irele.çao, lanche e coffa breakt Prazo de rgêrc'a: ata 
31/12/2021 Data da assinatura do contrato :0/02/2022 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N l0.00S/2022.Pf 

O Pregoeiro dl Coss,ss)o de Licilaç6es torna ~Co que se encontra a 
dlsposaçào dos interessados, a Icutaçlo de Prego Eletrônico na 10005/2022.PE, do tipo 
menor preço por lote. cujo obfeto. Coretrataçio de sernrços de Internet ina fibra óptica com 
equipamentO em regime de  cotnodato, destinado a nsanutençlo de diversos 
estabelecimentos de sauda, de respørnabilidade da Secretarsa da Saúde. Datas e Horários 
1 unuccu de recebimento de, proposta, W do daa 07/03/2022; 2 Fin,do recebeisento de 
propostas 0$15 do dia 17/03/2022, 3 Aôertura e frjlp'rsesto das proposrat das 03011, às 
08594, do da 17/03/2012. 4 Ir/cio da sessào de disputa de preços 091, do dia 
17/03/2022 Maiores informações na saia da Csn,sissio de Lacmtaçlo. situada a Três )tese 
Jorge Matias, 5/a, si  andar. Canino Velho. Qursadá.CE. das 07301, as 113Ol' e no saie 
www Ice ce.Rov.br 

IOS eJAN DE PAIVA JUNIOR 

EXTRATO 04 REG6TIO DC PREÇOS 

Contratant, e ignatario Gabinete do Preleito, Lorena Gorsçalves Holanda Amoam, Criele 
de Gabinete, torna público o estrato das Aoa, de Registro de Preços resultantes do Preglo 
EletrÓneco nt 5O.00l/2O21'PIRP ATA Ir' 00001/2022 A SRP - Valor Global: es 408,080,08 
Contratada Carlos Hersreqiae Imito Rolem, através de seu representante legal, o Se Carlos 
Henrique Unto Roins. ATA Pia 00001/20125 SRP ' Valor Global RS $04080,00 
Contratada E C (urÉia Refino ' EPP, através de seu representante  legal, o Sr. Francisco 
Carlos Cunho lírio ATA Pia 00001/2022'C SAP ' Valor Global R5 7053950.08. 
Contratada RIR Serviços e LoCações [CREU W. atrases de seu representante letal, o 2. 
larss da SuPra Rodrigues Unidade Adovirastratesa Gabinete do Pre4edo Objeto Registro de 
preço pare fuçura eventual contsataçao de tensos para realizado de evento, para 
atender as necessidades dal diversas necretarian do mhundipuo Prazo de nsgénc.a-  12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura Data dai atsisatme'as da, Atas: 24/01/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA 

AVISO DE ADMMENTO 
PREGÃO (tLTRÔNRCO PIe P$/170222)0i/SgSA 

A unidade Adrisnistratera Secretaria Murccal de Saude ' Regente. Pregoeira e 
toumpe de Apoio . Processo CegasSem: Pregio Eletrônico las Pt/170222/0L/SESA - Objeto 
Aousiçao de gjneros almentic^ destinado a atender as necessidades da' unidades da 
atarçio bisca, saúde bucal, atençio secuandarie, sede admeilntratrra, estás vr.culadas ao 
Piando Municipal da Saude de Santa Quetérla/CE - Data de Reabertura 11/01/1022 
Horário OSIlom- Pregoe-i Caro. Maria Oliveira T.n,bO 

Santa QutersaCE. 4 de Março de 2022. 
CARLA MARIA OLTVEIRA TIMIO 

RESORTADO DE NAalLrAçAo 
TQWDA 04 PREÇOS Pie PCOl.L40L22.SCIIØRA 

A Lltidadr Adrm.nntrat:sa Secretaria Mianacipal de lnfraestrutura e Serisçoo 
Urbanos- Regente Com.sio Perrr'a'sente de Lacitaçao' Processo Crejnario IOPMDA DE 
PREÇOS Nt PCSOI 14o121-SEINTPA - Objeto CONTP,ATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA CVlt, PALA PAVIMCNTACAO 01 VLAS DA SEDE DO Muellciplo DE  SANTA 
aultrAta/cE P1' 1071024/26 HAAa)1TAOAS COnISTPUTOP CONSTRUÇÕfS E CORRI'TAGEM 
LIDA, PtML COPCSTRUÇÕtS & Loc.ACÕtS LICEU. si S4XJSACONSTRI)(0ESE SERVIÇOS EIRUI, 
APtA COMEICI). SERVIÇOS. PROJETOS r CCNSTtUÇOCS EIELI, «LI (OP4STRUÇÕES E 
S1RV5ÇOS EIREI,I.EPP, TERIA SANTA CONSTRUÇÕES  RitiLi, AO CONTRU085 E SERVICOS 
E1REL1 ME. 1911 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS liCEU, SI SEI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE EiRtLi, CLE2IRIMCO $ DE ALMEPA CONSTRUÇOES, RSM PESSOA tIRItO. 
LLETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTeLaÇÕeS LTDA. COPaSTRU'TDM AC 30k 112 CONSTRUÇÕES 
lICEU, LIMP» CONStRUÇÕeS & SERVIÇOS LTDA, ARCOS CONSTRUTORA & IPaCORPOMOORA 
LTDA, ~TEZ ENGENHARIA (,RELI. CM, SERVIÇOS L CONSTRUÇOES LTOA. M,ANOACA,RU 
CONSTRUÇÕeS & EMPREENDIMENTOS LTDA, RAS CONSTRUÇÕES E SERVICOS (1*0,1, APOLO 
SERVIÇOS L CONSTRUÇÕES (Mica,  ~05 CONSTRUÇÕES (lAto, SAVIRLS WMIPEAÇAO E 
CONStRUÇÕeS EIRILI; MRM (AnOS-ME. 1 M X NETO CONSTRUTORA ererci. AtE! 
CONSTRUTORA & LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTD& VccOfdTRuÇÕtSt EMPRELNDIM(NTOI 
ETOA. FORTALECE CONSTRUTORA (MEU, LOCAITVA SERVIÇOS EIRELI, NORTH 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRtU, AOS CONSTRLIÇOtS E1RIU, DCLM,AR CONSTRUÇOEI 
('RE LI  ANTONIO FRIO DE SÕUSA ME, ANTONIA DE MARSI LOPES De CORAIS. PLANALTO 
TASÓ CONSI1LIÇÕES t SERVIÇOS tIRita, IV ia ~TROCOU LIDA e V6 CONStRUTORA E 
~SOFIA,TECNaCA EREU. (ELOS SERVIÇOS L7DA. T O EVANGELISTA LOCAÇÃO E SERVIÇOS 
UCA, IRANS'oert E SERViÇOS tItUl, OPUS cosrsrRurOeA E SERVIÇOS roas.. PAVCO+f 
PAVIMENTAÇÃO ( CONSTRUÇÃO, E & E SERVIÇOS EIRELI . ISLAUII,ITADAS LOCAREIMP E 
(IipREENDIMENTOS CIRLU; REAL SERVIÇOS tsáai; IR CONSTRUÇÕES DE EDleiCaOS; WJ 
IMITAS.  ME; CONST*UM&* EOIECAÇÔES (IREU, ITAPAJE COAESTRLIÇAO E SERVIÇOS ORlEI e 
N eMRIINS EMPRCLNDIMENTOS - Comunicado. A parir da data de pejbicaçio deste aviso. 
cera aberto o prazo recursal nos termos do ar, 109, inciso 1, amo 'a' da Lei Federal cl 
$646/93, e em nbo has'eeido recurso, fica a abertura dos ennaope. de propostas Preços, 

Vera 

Santa Qmarteulj CE. 4 de  Março de 2322 
joSE EABjAP4O VIEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de LiC,eaçaO 
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ESTADO DO CEARÁ-  PREFEITURA MUNICIPAL. DE ITAREMA - RESULTADO DE HABILrTAÇÃO — CONCORRÉNCIA püíiv&tkO 0E 01412021$EINFRA - A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o Resultado da Habilitação. rektente à Concorrência'NbJTMQ. 
N 0l4/2021-SEINFRA. cujo OBJETO é a Contratação para ezecuçio dos serviços de pavimentação mtettravado cru várias ruas da sede (Convénio - 
878830'2018 - MDRe VI 106)587-40), do Municipio de Itarema, Ccarã DIPRESAS HABJl.ITADh:  0I-AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA; 
02- AGE-  PROJETOS E CONSTRUÇÕES  EIRELI EPP; 03- ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPOÇÕES LTDA; 04- BEZERRA E BRAGA 
COMERCIAL LTDA E??; 05- BV BOA VISTA CONSTRUÇÕES EIRELI; 06- CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREEENDIMENTOS 
LTDA 07- CLEZINALDO 5 DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME; 08- CONSTRUTORA ASTRAL LTDA' 09- CONSTRUTORA IMPACTO 
COMRCIO E SERVIÇOS EIRELI; lO- COPA ENGENHARIA LTDA; II- DELMAR CONSTRUÇÔES EIRELI EPP; 12- ECOTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME; 13- ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES  LTDA; 14- E. MÁRCIO DE ARAÚJO 
MEDEIROS - ME; IS- fl'S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES  E COMÉRCIO LTDA ME; 16- 157 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP; 17- HABITE ENGENHARIA EIRELI; IS- LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 19- LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 
EIRELI ME; 28-MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA; 21- MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI; 
22- PRIME CONSTRUÇÕES  E LOCAÇÕES LTDA; 23- PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA; 24-
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME; 25- RCON CONSTRUÇÕES  E  SERVIÇOS  EIRELI ME-  24- R MURA ENGENHARIA 
EIRELI; 27- RAMILOS CONSTRUÇÕES ELRELI; 2*- REAL SERVIÇOS EIREL; 29- SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES  EIRELI 
ME; 30- SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 31- STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS  IMOBILIÁRIOS 
LTDA; 32- TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - F.J. DE MATOS NETO ME; 33- VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI ME; 34- VK CONSTUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME; 35- VM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES  E EVENTOS LTDA ME; 
36- WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME; 37- ML ENTRETENIMENTO. ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME (habilitada eom 
M~); 3$- SERTÃO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (habilitada tom restrições).  MPRFS&S INARJI.ITADAS:  39' 
AB2 ENGENGARIA. INDL)STRIA, SERVIÇO E COMERCIO EIRELI ME; 4$-CONSTRI'MAX EDIFICAÇÕES EIRELI; 41- CONSTRUTORA PLATÕ 
LTDA; 42- CSB -CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA E??; 43- GEO PROSPERJTY LTDA EPP; 44- MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI; 45-OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 46- PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 47-
ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME. Fica a partir desta data aberto o prazo recwsal, previsto no artigo 109. inciso 1. 
sEnta "a", da Lei de licitações vigente. Maiotes informações no E-mail: licitacw4i itjema cc gov.bt  e/ou no Telefone: (88) 3667-1133. Intritaui 07 de 
Marçe de 2022. Iate helena Braga - Presidente da Comissão de licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE — AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO E 
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÕNICO N PE/1 11222/01/SESA. Motivo: Decisão de impugnação e reabertura de prazo - 
Unidade Administrativa: Secretária Municipal de Saúde- Regenie: pregoeiroeequipedeapoio - ProcessoOriginasse: Pregão EletrónicoN'PE/l 10222/01/ 
SESA - Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde junto ao hospital e maternidade São José conforme 
proposta ri' 13858.795000/12l0-0l do Ministério da Saúde destinado ao município de Guaraciaba do Norte-CE - lmpugnante: TARCAL COMRCIO DE 
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME. inscrita no CNPJ sob on'24.237.168,0001-83-Mento:  Defendo - Local de Acesso do 
Edital Retificado: Avenida Monsenhor Furtado, 55. Centro, CEP: 62.380-000-Guaraciabado Nortc'CE; httpsJ/bll.org.br, https ;wwwportalmunictpios. 
com.br/sistem.lexteruo'Iicitacoesiprocesso.asp?vEMP5NPJ-07569205000131;  https://licitacoes.tce.ce.gov.br-  Funcionamento do Orgão; Segunda á 
Sexta de OShOOm às 121s00m e 131,001i is 171s00m - Local de Realização da Lieitaçào:https://bll.o.g.br-  Data de reabertura: 17103/2022- Horário'. 091s00m-
Guaraciaba do Norte-CE, 04 de Março de 2022 - Emanuel Fernando Ribeiro - Pregoeiro. 

......... 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE - CE — AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - 
PREGÀO ELETRÕNICO NO PE/150222/01/SAS. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Assist8ncia Social - Regente: Pregoeiro e Equipe 
de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico N' PE/150222/0l/SAS - Objeto: Aquisição de urnas funerárias populares infantil e adulto, coroa de 
flores e serviço de translado destinados a beneficiar pessoas carentes em situação de vulocrabil~ soctal. com  reconhecimento & pobre na forma da lei. 
junto a secretaria de assistência social do município de Guanciaba do Norte-CE - Local de Acesso ao Edital: Rua Monsenhor Furtado, n 539 - Centro. 
CEP: 62.380.000, Guaractaba do Norte - Ceará: https:/.'bll.org.br; https:'/www.portalmunicipios.com.br/sistcmajextern&licitacocs/processo.asp?vEMP  
CNPJ-0756920500013l; https://licitacocs.tcc.ce.gov.br  - Funcionamento do Õrgão: Segunda à Sexta de OShOOm às 14h00m - Local de Realização da 
Licitação:https:/;bll.org.br  - Data de Abertura: 09/03/2022 - Horário: 091s00m - Gisaraciaba do Narte-CE, 04 de Março de 2022- Emanuel Fernando 
Ribeiro - Pregoeiro. 

Prefeitura Municipal de lei, - Aviso de Adiamento - O Presidente da Comissão de Licitações toma público que a licitação de Pregão Eletrônico n 
1 5,004/2022.PERP. do tipo menor preço por Lote, cujo objeto: Registro de preços para futuns e eventuais aquisições de medicamentos e material médico 
hospitalar para atendei as necessidades do Hospital Regional e UTI. junto a secretaria municipal de saúde. inicialmente com as datas a seguir: Inicio do 
recebimento das propostas: das 11h do dia 18/02/2022: Fim do recebimento de propostas: às 08k do dia 03/03/2022; Abertura e julgamento das propostas: 
das 08:0 1h ás 08:59h do dia 03/03/2022 e Inicio da sessão de disputa de preços: és 09k do dia 03/03/2022 passarão para as seguintes datas: Inicio do 
recebimento das propostas: das 11h do dia 07/03/2022: Fim do recebimento de propostas: ás 081% do dia 22/03/2022: Abertura ejulgarnento das propostas: 
das 08:01h ás 08:391% do dia 22/03/2022 e Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 22,03/2022 cm virtude da necessidade de alterações no edital, 
conforme adendo, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca Alva de Moraca, s/n, 1 andar. Gerência, lcó-Ce, das 
07 30k às 11:30h no site:www.tcc.eegov.br, Pctrus Barbosa de Lima. 

Prefeitura Municipal de Quixadá 'Aviso de Licitação -O Pregoeiro da Comissão de Licitações toma público que se encontra á disposição dos rnterenados. 
a licitação de Pregão Eletrônico e 10.00312022-PE. do tipo menor preço por lote, cujo objeto; Contratação de serviços de internet via fibra óptica com 
equipamento em regime de cornodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde. de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Datas 
e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: 08h do dia 07/03/2022; 2- Fim do recebimento de propostas: 08k do dia 17/03/2022; 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das 08:01kM 08:59k do dia 17/03/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09h do dia 17iO3/2022. Maiores inforn,.ações na 
sala da Comissão de Licitação. situada à Trav. José Jorge Matias, smn. randar. Campa Velho. Quixadá-CE. das 07:301% às 1I:301%enosite. wwwlce.ce.gov. 
br Jose ]vais dePaiva Júnior 

e.. ...... 
Prefetiura Municipal de Quiadã. Contratante e signatário: Gabinete do Prefeito. Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Chefe de Gabinete, toma público 
o extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Filetr6nico n° 00.001/2021.PERP: ATA NO 00.001/2022-A SRP - Valor Global: RS 
400.000.00 Contratada: Carlos Henrique Bnio Rolim. através de seu representante legal, o Sr Carlos Henrique Brito Rolim, ATA NO 00.001/2022-5 SRP 
- Valor Global: RS 814.000,00. Contratada: F C Cunha Rufino - EPP. através de seu representante legal, o Sr. Francisco Carlos Cunho Rufino. ATA N' 
00 001/2022.0 SRP - Valor Global: R3 3.053.980.00. Contratada: R&R Serviços  Locações EIRELI ..ME. através deseu representante lepl.o Sr. Jaris 
da Silva Rodrigues, Unidade Administntiv. Gabinete do Prefeito. Objeto: Registro de preço para ftitura eventual contratação de serviços paia realização 
de e'.enios para atender as necessidades das diversas secretarias do municipio. Prazo de vigência; 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data 
das assinaturas das Atas: 24/02'2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA-  EXTRATO DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA 
E VENDA - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022/PE - CONTRATANTE: Miinicipio de lraccma. localizado à Rua Deita Holanda. N° 19. Centro. 
Iraceina-CE, CEP: 62980.000. CNPJ sob o n° 07.891.638/000l-80. através da Secretaria de Agricultura. Pecuária e Recurso Hidricos CONTRATADA: 
JACEARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA, CNPJ sob o e 07.560.26110001.05, Vencedor do 11cm 01 no VALOR de R$ 368,000,00. OBJETO: 
Registro de Preços para Eventual Aquisição de veiculo pesado para fomentar a açicultura, itra'ós da Secretarias Municipal de Agricultura. Pecuária e 
Recursos hlldneos no Municlpto de Iracensa-CE, conforme especificações e quantidades determinada, rio Anexo 1 deste Edital (Termo de Referência). 
DATA DO CONTRAiO: 17102.12022. VIGÊNCIA DO CONtRATO: 31/1212022. DATA DO EXTRATO: 8:012022, Iraeema.CE, 04 de Março de 
2022. Karlzãa Lazia Cola Sapa Mortes - Pregoeira da CPL. 

e.. ••. •.* 


