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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.04.27.01-PERP 
CO LI IS SAQ DE 

AÇÃO ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Saúde 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais necessários para 
o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção Primária, 
campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO. www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink-licitações. 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 10/0512022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 24/05/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 24/05/2022 
4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às O9hs00mín do dia 24/05/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 13.04.002/2022 de 13 de abril 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 HABILITAÇAO, referentes á licitação objeto deste instrumento. 
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as 
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n°1.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado 
pelo Decreto Federal n°9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019. da 
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente. a 
Lei n°8.666. de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, 
siglas e abreviaturas com os mesmos significados. conforme abaixo: 

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

Trav. José Jo eMatias, S'N 

Campo Velho. 63W'5'-010 . Quixada-CE 
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13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro forma(" - os relativos á 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obngacional, com caracterisfica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas: 
15. ÕRGAO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente: 
16. ÕRGAO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÕRGAO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que. não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão á ata de registro de preços. 

1 . DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais necessários para o 
uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção Primária, 
campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1— TERMO DE REFERENCIADO OBJETO: 
ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA - DAS GRAVURAS DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA: 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES: 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
ANEXOV — MINUTADECONTRATO 

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

Trav. José Jorg\Matias, S;N 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei is 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no se 
https:1/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br1 na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
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 designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: w.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada 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, 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
nw.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 em4pda pela entidade; 
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216 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50 , inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
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 jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 "a". com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 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 
à 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. 70  da Lei n° 10.520;2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habititatõrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 0, VII da Lei n° 
10.52012002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante ás 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
O Até a abertura da sessão. os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. bem como obrigatonedade 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 utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rati?as, 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 alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3 7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda ás especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante. 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-a em sessão publica, por meio de sistema eletrõnico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrõnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4,12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa aberto', em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e. após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrera 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogação. inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-a 
automaticamente. 
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4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço 
4.11- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiliva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes. no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-  O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo á comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4 26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 30. § 

2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais: 
4.29.2- por empresas brasileiras: 
4.29.1 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4,32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada. acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados 
4.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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4.35.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em pdêiro lugar quanto á 
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. 10  e no § 90  do art. 26 do Decreto n 
10,024/2019. 
4.35.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n°1455)2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequivel. 
4.35.3- Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatôno 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 á totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita: 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata: 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante. 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro. destacam-se os que contenham as 
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
4.35.9- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis á realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso: 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no thar a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35,12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar á subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15- Encerada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto 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 (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).  
5 3- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
juridica da qual seja sócio majoritário. 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

Trav. José J67.Matias, S/N 

Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 



- 2ubdca' 
COMISSÃo DE  

'-- -- 
5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, 
5.5- A tentativa de buda será venficada por meio dos vinculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares. necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital. via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
510- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJICPF diferentes, salvo aqueles 

1) 	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 CRF!FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.04.27.01-PERP 
ÕRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - 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. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenienternente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13 
5.13.5 - 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. 
S. 13,6 - Os documentos apresentados deverão ser obngatoriamente, da mesma sede, ou seja. se  da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5-14— DOCUMENTOS HABILITAÇÃO PESSOA JURiDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede 
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado—da Condição de 
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov  br. 
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 
EIRELI: ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
cl) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
O COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade: 

5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA: 
a) Fazenda Federal (CNPJ): 
b) Fazenda Estadual (ICMSFIC): 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade. em plena valLdade, para com: 
a a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2 
de outubro de 2014): 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatõrio, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede. ou outra equivalente, na forma da lei: 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT:  
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  
5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual periodo, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 12312006 e suas alterações posteriores: 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação. no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados. 
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada. 
usuária do fornecimento em questão comprovando a plena satisfação de sua execução. 
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação 
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5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipee 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 ás sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

514.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005 No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores: 
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
5.14.5.5. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, no 
balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho 
Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa; 
5.14.5.6. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 71  da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, pengosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou; 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei. 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente. assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel 
identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal. Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa. contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente. assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou. 

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

7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7 1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preãmbuto deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadã. 
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 ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro. quando 
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 à 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
1.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123. de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado: 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte. na  forma do inciso 1 deste item. 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão: 
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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 
niicroempresa 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 15 (quinze) 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 á intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para. querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á 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 editalício; 
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado 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 licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação. a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso á fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatôrios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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727 - Os rnemonais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente ltab*tado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes!  - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do municipio. e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal, 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas á sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará ás atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuizo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43. §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses. serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (thafl, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatõrio. 

8- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
81. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666193, deverá obedecer ás 

disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕESI ORÇAMENTÃRIA(S): 
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11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal. inerente á Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art 71, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2 8.666. de 21 de junho de 1993. preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária. que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento há bit. 

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

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer ás 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadã-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços. que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadã-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.24.2. A contratação formnalizar.se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
133. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais. na  forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possiveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1' do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12. § 10  do Decreto 7892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
138. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro. 
quando o Municipio optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado. por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão á disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Municipio monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado. 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado á época do registro - equação económico-financeira, 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
média daqueles apurados pelo Municipio para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado. o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 1° colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

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

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

Trav. Jose Jorge Iatias, S/N 
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16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
115A1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
116. 1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidõneo. 
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 -As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE. e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

,Í 	
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará á CONTRATADA. 
16,6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas á 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada á 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, á suspensão prevista no item anterior, 

fl 	
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas á Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do OrgãofEnhdade. enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©quixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação. Rua José Jorge Matias, s/n, Bairro Campo Velho, 
CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos. decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

Trav. Jose Jorge Matias, S!N 	 cá—  
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17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatódo deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido. e poderá requisitar subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
177 1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
181. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 

fl 	objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) Prática Fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) 'Prática Conluiada: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis artificiais e 
não competitivos; 
d) Prática Coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital: (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral. mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica. para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 

fl 	da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral. mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovara envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
fisica Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas. no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

19. DA SUBCONTRAÇÂO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
19 1, A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação 

Trav. José Je*tias, S!N 
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20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação: 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão ás normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possivel a afenção da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou á autohdade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatõrio: 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002. do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93. com  suas posteriores alterações: 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 05 de maio de 2022. 

Lady Diana Arruda Mota 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Saúde 

Trav. Jose Jorge Matias, SN 
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ANEXO 1 TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais necessários para o uso 
dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção Primária, campanha 
de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadã-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A solicitação da aquisição dos uniformes decorre da necessidade de atender as demandas da Secretaria de 
Saúde, sendo imprescindiveis para sua segurança e desempenho de suas competências institucionais, onde os 
mesmos realizam o papel de promoção e prevenção à saúde, engajando a comunidade, mapeando. consolidando e 
analisando as informações obtidas Dessa forma, a caracterização uniformizada e personalizada dos servidores é 
de fundamental importância para a correta identificação e qualificação das atividades desenvolvidas, pois o 
profissional deve estar uniformizado repassando conotação de segurança e especificação do órgão no 
desenvolvimento de suas atividades operacionais no município de QuixadàlCe. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES. 

LOTE 1 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA CURTA - TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO. CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FR'A, Fio 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	QUIXADA, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO. BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO P. 

UND 38 47.78 1.815.64 

1.2 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA CURTA - TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	OUCADA, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAUDE EM SILK SCREEN, NA COR. AZUL MARINHO, TAMANHO M. 

UNO 150 47,78 7.l67. 00 

1.3 

CAMISA BASICA GOLA REDONDA - MANGA CURTA - TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO. CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNIC1P10 	DE 	OUIXADA. 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 00 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN. NA  COR, AZUL MARINHO, TAMANHO  

UNO 150 47,78 7.167,00 

14 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA 	MANGA CURTA - TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30. COM  
LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	QUIXADA, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO GG. 

UND 38 47.78 1.815,64 

1.5 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA LONGA - TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO. CAMISA l.lMGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICÍPIO 	DE 	QUIXADA. 	IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITARIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO. TAMANHO P 

UND 38 49,33 1.874.54 

1.6 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA LONGA - TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	QUIXADA, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESIRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE EM SILK SCREEN NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO M 

UND 150 49.33 7.399.50 

1.7 
CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA - MANGA LONGA - TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 

UNO 150 49.33 7.399.50 

Trav. José Jor\e Matias, S/N 
Campo Velho. e107010 Quixada-CE 
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LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	QUIXADA, 	IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO G. 

1.8 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA - MANGA LONGA - TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30. COM  
LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE QUIXADA, 	IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO GG 

LIND 38 49,33 1.874,54 

1, 

BOLSA, TIPO MOCHILA. ESPECIFICAÇÃO MOCHILA COM 40 CM DE 
ALTURA POR 29 CM DE LARGURA E 12 CM DE PROFUNDIDADE, 
CONFECCIONADO EM NYLON 'RIP STOP, IMPERMEÁVEL, NA COR 
AZUL MARINHO, COM TIRAS DE COMPRESSÃO NAS LATERAIS, 
ALÇAS 	ANATÔMICAS, 	TIRA 	PEITORAL 	E 	COMPARTIMENTO 
ACOLCHOADO PARA REGIÃO DORSAL. DOIS COMPARTIMENTOS 
PRINCIPAIS E UM COMPARTIMENTO AUXILIAR, ALÉM DE BOLSOS 
LATERAIS EM TELA PARA CARREGAR GARRAFA DE ÁGUA. TECIDO 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM POLIURETANO, RESISTENTE Á 
ÁGUA. COM  PERSONALIZAÇÃO DE LOGOTIPOS EM SILK SCREN. 
LOGOTIPOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUS, BRASÃO DA 
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE QUIXADA/CE. 

UND 188 163,00 30.644.00 

1.10 

BOLSA, TIPO LATERAL ESPECIFICAÇÃO: BOLSA, TIPO LATERAL 
COM 30 CM DE ALTURA E 40 CM DE LARGURA, COM ABA DE 30 CM, 
PROFUNDIDADE DE 15 CM, CONFECIONADO EM LONA ENCERADA 
IMPERMEÁVEL, COM 3 DIVISÕES E BOLSO EXTERNO EM LAPELA, 
COM ALÇA REFORÇADA DE LARGURA 50 MM E OMBREIRA EM 
LONA. PADRÃO FINS - COR: CAQUI - COM PERSONALIZAÇÃO DE 
LOGOTIPOS EM SILK SCREN COM AS INFORMAÇÕES: AGENTE DE 
ENDEMIAS. SECRETARIA DE SAUDE. E BRASÃO DA PREFEITURA 
DE QUIXADÁ. 

UND 113 125,00 14.125,00 

1.11 

COLETES CAVADOS, NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS. NA  COR AZUL MARINHO, 
COM 02 BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO P. 

UND 38 43,29 1.645.02 

1.12 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL, 	TAMANHO 	M. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS. NA  COR AZUL, COM 02 
BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO M. 

UNO 150 46,33 6.949,50 

1.13 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL, 	TAMANHO 	G. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL. COM  02 
BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO G. 

UNO 150 60,87 9.130,50 

1.14 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL 	TAMANHO 	GG. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL, COM 02 
BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE. TAMANHO GG. 

UND 38 86,73 3.296,74 

1.15 

BONÉ EM TECIDO BRIM COM GRADUAÇÃO, NA COR AZUL 
MARINHO. BONÉ EM TECIDO BRIM COM GRADUAÇÃO. NA  COR 
AZUL MARINHO, ABA DE 08 CM NA COR AZUL. COM  SERIGRAFIA 
CONTENDO BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA AO LADO 
DIREITO, AO LADO ESQUERDO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E NO CENTRO O BRASÃO DO MUNICÍPIO. 	_ 

UND 188 2599 488612 

Trav. José JØíj'"*atias, SfN 
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116 

CAMISA EM MALHA PIQUEI, MANGA CURTA TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO; CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICiPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO P 

UND 3 59,08 

- 

177,24 

1.17 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA CURTA TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO. COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS. MANGA CURTA, TAMANHO M 

UND 35 59 2.067,80 

1.18 

CAMISA EM MALHA PIQUEI, MANGA CURTA TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER. GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO G 

UND 66 59,08 3.899,28 

1.19 

CAMISA EM MALHA PIQUEI, MANGA CURTA TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO GG 

UND 27 59,08 1.595.16 

1.20 

CAMISA EM MALHA PIQUEI, MANGA LONGA, TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA, TAMANHO P 

UND 3 64,83 194,49 

1.21 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA, TAMANHO M 

UND 35 64,83 2.269.05 

1.22 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICiPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS. MANGA LONGA, TAMANHO G 

UND 66 6483 4.278,78 

1.23 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUEI COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO. COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA. TAMANHO GG 

UND 27 64.83 1.750.41 

1.24 

CAMISETA MALHA DE ALGODÃO, MANGA CURTA GOLA CARECA 
TAMANHO P. ESPECIFICAÇÃO: CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO, 
MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA. 
TAMANHO P. 

UND 150 35.56 5.334,00 

1 

CAMISETA EM ALGODÁO, MANGA CURTA GOLA CARECA 
TAMANHO 	M. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CAMISETA 	EM 	MALHA 	DE 
ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SU8LIMAÇAO E 
SERIGRAFIA, TAMANHO M. 

''ND 225 3556 8.001.00 

1.26 

CAMISETA EM ALGODÃO, MANGA CURTA GOLA CARECA 
TAMANHO 	G. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CAMISETA 	EM 	MALHA 	DE 
ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E 
SERIGRAFIA, TAMANHO G. 

N 35 800100 

1.7 

CAMISETA EM ALGODAO, MANGA CURTA GOLA CARECA 
TAMANHO GG. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CAMISETA EM 	MALHA DE 
ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E 
SERIGRAFIA. TAMANHO GG, 

UN D 113 35,56 4 	1 8,28 

1.28 CALÇA JEANS AZUL, COM ZÍPER DE METAL, TAMANHO N°40 UNO 29 115.33 3.344,57 
1.29 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPER DE METAL, TAMANHO N°42 UND 39 115.33 4.497.87 
1.30 CALÇA JEANS AZUL, COM ZÍPER DE METAL, TAMANHO N°44 UND 33 115.33 3.805.89 
1.31 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPERDE METAL, TAMANHO N°46 UND 17 115.33 1.960.61 
1.32 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPER DE METAL, TAMANHO N°48 UND 11 115.33 1.268.63 
1.33 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPERDE METAL. TAMANHO N° 5O UND 3 115.33 345.99 
1.34 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPERDE METAL, TAMANHO N°52 UND 2 115,33 230,66 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI R$ 164.229,95 

Trav. José Jo, a!j(atias, SIN 
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LOTE 2- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$  

2.1 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA 	MANGA CURTA - TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO. CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA DO MUNICÍPIO 	DE 	QUIXADÃ, 	IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SALDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE EM SILK SCREEN. NA  COR, AZUL MARINHO, TAMANHO P. 

UND 12 47,78 573,36 

22 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA 	MANGA CURTA - TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30. COM  
LOGOMARCA 	DO 	MUNICÍPIO 	DE 	QUIX.ADÃ, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN. NA  COR, AZUL MARINHO TAMANHO M. 

UNO 50 47,78 2.389,00 

23 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA 	MANGA CURTA - TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICIPIO 	DE 	Q(JIXADÁ, 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRAMO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE CO4AUNITARIO DE 
SALDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO G 

UND 50 47,78 2389.00 

24 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA CURTA - TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICÍPIO 	DE 	Q1JIXADÁ. 	IMPRESSO 	NO 	LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO GG. 

UND 12 47,78 573,36 

25 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA - MANGA LONGA - TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA CURTA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICÍPIO DE 	QUIKADÃ, 	IMPRESSO 	NO I. 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍUA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR. AZUL MARINHO, TAMANHO P 

UNO 12 49,33 591,96 

26 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA . MANGA LONGA - TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA DO 	MUNICIPIO DE QUIXADA, 	IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE 	DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO M 

UNO 50 49,33 2.466,50 

2.7 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA - MANGA LONGA - TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA 	DO 	MUNICÍPIO 	DE 	QUIXADA, 	IMPRESSO 	NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAUDE EM SILK SCREEN, NA COR, AZUL MARINHO, TAMANHO G. 

UNO 50 49,33 2.466,50 

2.8 

CAMISA BÁSICA GOLA REDONDA 	MANGA LONGA - TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA MANGA LONGA DE MALHA FRIA, FIO 30, COM 
LOGOMARCA DO MUNICÍPIO DE QUIXADA, IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO, BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
LADO DIREITO E SERIGRAFIA NAS COSTA - AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE EM SILK SCREEN, NA COR. AZUL MARINHO, TAMANHO GG 

UND 12 49,33 591,96 

29 

BOLSA, TIPO MOCHILA ESPECIFICAÇÃO: MOCHILA COM 40 CM DE 
ALTURA POR 29 CM DE LARGURA E 12 CM DE PROFUNDIDADE, 
CONFECCIONADO EM MYLON 'RIP STOP, IMPERMEÁVEL. NA  COR 
AZUL MARINHO, COM TIRAS DE COMPRESSÃO NAS LATERAIS. 
ALÇAS 	ANATÕMICAS, 	TIRA 	PEITORAL 	E 	COMPARTIMENTO 
ACOLCHOADO PARA REGIÃO DORSAL. DOIS COMPARTIMENTOS 
PRINCIPAIS E UM COMPARTIMENTO AUXILIAR. ALÉM DE BOLSOS 
LATERAIS EM TELA PARA CARREGAR GARRAFA DE ÁGUA. TECIDO 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM POLIURETANO, RESISTENTE Ã 
ÁGUA. COM  PERSONALIZAÇÃO DE LOGOTIPOS EM SILK SCREN. 
LOGOTIPOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SUS, BRASÃO DA 
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE QUIX,ADÁ/CE, 

UNO 62 163,00 10 106,00 

Trai,. Jose Jorq Matias, SI N 
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2.10 

BOLSA, TIPO LATERAL. ESPECIFICAÇÃO: BOLSA, TIPO LATERAL 
COM 30 CM DE ALTURA E 40 CM DE LARGURA, COM ABA DE 30 CM, 
PROFUNDIDADE DE 15 CM, CONFECIONADO EM LONA ENCERADA 
IMPERMEÁVEL, COM 3 DIVISÕES E BOLSO EXTERNO EM LAPELA. 
COM  ALÇA REFORÇADA DE LARGURA 50 MM E OMBREIRA EM 
LONA, PADRÃO FNS - COR: CAQUI - COM PERSONALIZAÇÃO DE 
LOGOTIPOS EM SILI< SCREN COM AS INFORMAÇÕES: AGENTE DE 
ENDEMIAS, SECRETARIA DE SAUDE, E BRASÃO DA PREFEITURA 
DE QUIXADÃ. 

UNO 37 125,00 4.625,00 

2.11 

COLETES CAVADOS, NA COR AZUL MARINHO, TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL MARINHO, 
COM 02 BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÜDE, TAMANHO P. 

UND 12 43,29 519,48 

2,12 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL, 	TAMANHO 	M. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL, COM 02 
BOLSOS NA FRENTE. ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO 00 PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO M. 

UNO 50 46,33 2.316,50 

2.13 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL, 	TAMANHO 	G. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL. COM  02 
BOLSOS NA FRENTE- ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICiPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO G. 

UNO 50 60,87 3.043,50 

2.14 

COLETES 	CAVADOS, 	NA 	COR 	AZUL, 	TAMANHO 	GO. 
ESPECIFICAÇÃO: COLETES CAVADOS, NA COR AZUL. COM  02 
BOLSOS NA FRENTE. ALTURA DO ABDOMEM, NA FRENTE 
SERIGRAFIA COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESSO NO LADO 
ESQUERDO DO PEITO E NOLADO DIREITO DO PEITO ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E NAS COSTAS AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, TAMANHO GO, 

UNO 12 86,73 1.040,76 

2.15 

BONÉ EM TECIDO BRIM COM GRADUAÇÃO, NA COR AZUL 
MARINHO. BONÉ EM TECIDO BRIM COM GRADUAÇÃO, NA COR 
AZUL MARINHO, ABA DE 08 CM NA COR AZUL, COM SERIGRAFIA 
CONTENDO BRASÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA AO LADO 
DIREITO. AO  LADO ESQUERDO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
E NO CENTRO O BRASÃO DO MUNICÍPIO. 

UNO 62 25,99 1611 1. 611,38 

2.16 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA CURTA, TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO P 

UNO 1 59,08 59,08 

2.17 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA CURTA, TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO M 

UNO 11 59,08 649,88 

2.18 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA CURTA, TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME. BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA. TAMANHO G 

UNO 22 59,08 1,299,76 

2.19 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA CURTA, TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER. GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA CURTA, TAMANHO GG 

UNO 9 59,08 531.72 

2,20 CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA TAMANHO P. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% UNO 1 6483 6483 

Trav. José Jojga.}4atias, SIN 	 'e 
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ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA, TAMANHO P 

2.21 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA, TAMANHO M. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA, TAMANHO M 

UND 11 64,83 713,13 

2.22 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA, TAMANHO G. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, GOLA PÓLO, COR CREME, BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS, MANGA LONGA, TAMANHO G 

UNO 22 6443 1.42626 

2.23 

CAMISA EM MALHA PIQUET, MANGA LONGA, TAMANHO GG. 
ESPECIFICAÇÃO: CAMISA EM MALHA PIQUET COMPOSIÇÃO 50% 
ALGODÃO E 50% POLIÉSTER. GOLA PÓLO. COR CREME. BOLSO DO 
LADO ESQUERDO COM BORDADO DO BRASÃO DO MUNICIPIO E 
CARGO AGENTE DE ENDEMIAS. MANGA LONGA, TAMANHO GG 

UNO 9 64,83 583,47 

2.24 

CAMISETA MALHA DE ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, 
TAMANHO P. ESPECIFICAÇÃO: CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO. 
MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA, 
TAMANHO P. 

UND 50 35,56 1 77 8.00 

c.c5 

CAMISETA EM ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, 
TAMANHO M. 	ESPECIFICAÇÃO: CAMISETA EM MALHA DE 
ALGODÃO, MANGA CURTA. GOLA CARECA. COM  SUBLIMAÇÃO E 
SERIGRAFIA, TAMANHO M. 

UND 75 35.56 2.667,00 

2.26 

CAMISETA EM ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA. 
TAMANHO G. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CAMISETA 	EM 	MALHA 	DE 
ALGODÃO. MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E 
SERIGRAFIA, TAMANHO O. 

N UND 75 35.56 266700  

227 

CAMISETA EM ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA. 
TAMANHO GG. ESPECIFICAÇÃO: CAMISETA EM MALHA DE 
ALGODÃO, MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SUBLIMAÇÃO E 
SERIGRAFIA, TAMANHO GO, 

UND 7 131 	72 

2.28 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPER DE METAL, TAMANHO 11° 40 UNO 9 115,33 1.037,97 
2.29 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPER DE METAL, TAMANHO N°42 UNO 13 115.33 1.499,29 
2.30 CALÇA JEANS AZUL COM ZIPER DE METAL, TAMANHO 11° 44 UNO 11 115,33 1.268,63 
2.31 CALÇA JEANS AZUL COM ZIPER DE METAL, TAMANHO 11° 46 UNO 5 115,33 576.65 
2.32 CALÇA JEANS AZUL COM ZIPER DE METAL, TAMANHO N°48 UNO 3 115.33 345,99 
2.33 CALÇA JEANS AZUL, COM ZIPER DE METAL, TAMANHO N°50 UND 1 115,33 115.33 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 53.903,97 

LOTE 3- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
iÃLOR 
UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

3.1 

BOTINA DE SEGURANÇA, P1° 35, ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO. EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDAOE, ANTI 
ESTASTICO, TAMANHO N°35 

PAR 6 106,12 636,72 

32 

BOTINA DE SEGURANÇA, N° 36. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO Ri BIOENSIDADE, ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N°36 _______ 

PAR 2 106,12 212,24 

"•" 

BOTINA DE SEGURANÇA. N° 37. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO. EM COURO, CANO MÉDIO. COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE. ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N° 37 

PAR 10 106.12 1.061.20 

3.4 

BOTINA DE SEGURANÇA. N° 38. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO Ri BIDENSIDADE. ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N°38 

PAR 10 106,12 1.061,20 

3.5 BOTINA DE SEGURANÇA, N° 39. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE PAR 20 106,12 2.122,40 

Trav. José JorgeNMafias, SIN 
	 ot- 
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SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO. COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE. ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N°39 

-- - 

36 

BOTINA DE SEGURANÇA, 11° 40. ESPECIFICAÇAO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO. COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO Ri BIDENSIDADE, ANTI 
ESTÁSTICO. TAMANHO N°40 

PAR 52 106,12 5.518.24 

$ 

BOTINA DE SEGURANÇA, 11° 41. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA 0€ MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE, ANTI 
ESTÁSTICO. TAMANHO N°41 

PAR 48 1%,12 5.093,76 

38 

BOTINA DE SEGURANÇA, 11° 42. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE, ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N°42 

PAR 22 106.12 2.334.64 

3.9 

BOTINA DE SEGURANÇA, ti° 43. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO. EM COURO, CANO MÉDIO. COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE. ANTI 
ESTÁSTICO, TAMANHO N°43 

PAR  4 106,12 424,48 

3.10 

BOTINA DE SEGURANÇA, N° 44. ESPECIFICAÇÃO: BOTINA DE 
SEGURANÇA COM CADARÇO, EM COURO, CANO MÉDIO, COR 
PRETO, PALIMLHA DE MONTAGEM, SOLADO PU BIDENSIDADE, ANTI 
ESTÁSTICO. TAMANHO N°44 

PAR 2 106,12 212,24 

3.11 BOTA DE PVC, TAMANHO 40. ESPECIFICAAÇÃO: BOTA DE PVC, 
CANO LONGO, COR PRETA SEM FORRO, TAMANHO 40 PAR 6 66,62 399,72 

3.12 BOTA DE PVC, TAMANHO 42. ESPECIFICkAÇÃO: BOTA DE PVC, 
CANO LONGO, COR PRETA SEM FORRO, TAMANHO 42 PAR 6 66,62 399,72 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 19.476,56 

LOTE 4- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 CINTO DE NYLON, COR PRETA, FIVELA AJUSTÁVEL UNO ¶74 29.55 5.141.70 

4.2 MEIA 	ESPORTIVA, 	MASCULINA, 	COR 	PRETA, 	TAMANHO 
CALÇANDO DO N° 36à44 jDE ACORDO COM A DEMANDA). 

PAR 348 14,33 4.986,84 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 10.128,54 

LOTE 5- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÀO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 CAPACETE DE PROTEÇÃO ABA TOTAL, COM SUSPENSÀO 
(CARNEIRA) E .JUGULAR 

UNO 10 21,30 213,00 

5.2 LUVA NITRILICA CANO LONGO, TAMANHO M PAR 15 34,38 515.70 
5.3 LUVA NITRILICA CANO LONGO, TAMANHO G PAR 15 34,38 515.70 
5.4 MASCARA FACIAL COMPLETA, CORREDIÇA UND 10 625,56 6.255.60 

5.5 
PROTETOR AURICULAR - ESPECIFICAÇÃO: TIPO PtUG, EM 
SILICONE. ATÓXICO, ANTIALÉRGICO NO FORMATO CÓNICO COM 
TRÉS FLANGES. 

PAR 60 2,29 137,40 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$ 7.637,40 

LOTE 6- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

6.1 
LÁPIS DE CERA, TIPO ESTACA, USO PROFISSIONAL COR PRETO, 
CAIXA COM 12 UNIDADES 

CAIXA 15 7,00 105,00 

6.2 PRANCHETA DE EUCATEX, A4 UND 120 6.74 808.80 

6.3 QUADRO BRANCO. ESPECIFICAÇÃO: NÃO MAGNÉTICOALUMINIO  UND 2 183,97 367.94 

Trav. José Jorge Matias, SIN 	 CÁ- 
Campo Velho, 639 7-01 - Quixadá-CE 
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90X120CM, CHAPA 0€ FIBRA BRANCA RESINADA, SISTEMA DE 
FIXAÇÀO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 1.281,14 

LOTE 7-DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

7.1 BALANÇA DIGITAL DE PÉ 250 KG 	ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA 
DIGITAL DE PÉ 250 KG UND 250 182,91 45.727.50 

7.2 LANTERNA RECARREGAVEL ELÉTRICA COMO? 110$, CAIXA Cl 12 
UNIDADES CAIXA 14 59,19 828.66 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE? R$ *556,16 

LOTE 8- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇAO UNO QTD U 
VALOR  
Nn'ARIO 

ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 

8.1 ' ~LO DE UNHA.3411111111 UND 12 93,92 1.127,04 
8.2 PREGO, BITOLA 18111 KG XC 100 10,59 1059.00 
8.3 PREGO, BITOLA 2X12 (16X21) KG. KG 100 23,99 2.399,00 
8.4 PREGO, BITOLA 14X15 (1.1I4X14) KG. ((3 100 27,83 2,783,00 
8.5 TREM COM TRAVA DE 05 W. UND 120 25,54 3.064.80 
8.6 PESCA-LARVA COM FERRO GALVANIZADO, 50 CM,AZUL. UND 150 24,73 3.709,50 
8.7 PESCA-LARVA COM FERRO GALVANIZADO, 50 CM, VERMELHO. UND 150 24,73 3.709.50 
8.8 PESCA-LARVA COM FERRO GALVANIZADO, 50CM, VERDE. UND 150 24.73 3.709,50 

8.9 FILTRO COMBINADO CONTRA VAPORES ORGÃNICOS TIPO %® fl 
102. UND 24 68,71 1.649,04 

8.10 EXTENSÃO ELÉTRICA FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS COM 
INTERRUPTOR 31£1`  UND 5 .09 71 35545 

8.11 ESCADA DEALUMINIO3EMI,3,GOM, com l4d.,raus UND 20 945,50 18.910,00 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTES R$ 42.475,83 

LOTE 9- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

9.1 PENDRIVEI6GB UND 2 27.12 54.24 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 9 R$ 5424 

LOTE 10- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

10.1 SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 2 K MILHEIRO 2 3690 73,80 
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 10 R$ 73,80 

4. DA JUSTIFICATIVA PARA O SERVIÇO POR LOTE: 
4.1. A contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, está classificada em lotes, pela necessidade de 
preservar a integridade qualitativa do serviço. vez que vários fornecedores poderão implicar descontinuidade da 
padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a 
finalidade de formar um todo unitário. 
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23. §1°, da Lei Federal n°  8666/93, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contrtaçâo, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 

Trav. José Jo,jae_Qatias, S/N 
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cornpebção necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade. é 
imprescindível a licitação por lotes. 
4.4. lnexiste Ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por aens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si - Acórdão 5.260/2011-
11  Cãmara - TCU; 
4.5. A adoção da adjudicação por LOTE demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha comparativamente ao 
critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço Por Item, em cumprimento ás disposições dos aris. 
30, § 10, inciso 1, art. 15, inciso IV, e 23, §§ 11  e 2°, todos da Lei Federal nt 8.666/1993; 

S. DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS: 
5.1. Das Ordens de CompraFornecirnento: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de 
Ordens de CompralAutonzaçào de Fornecimento, por parte da administração a empresa ganhadora, que serão de 
forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e 
disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s). 
5.2. A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterá o produto pretendido e a respectiva 
quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário no seu endereço fisico, ou enviada via fac-símile ao seu número 
de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou no 
contrato. 
5.3. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o 
fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 
receberá o atesto declarando a entrega dos bens. 
5.4. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio de 
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo 1 deste Edital quanto aos 
produtos entregues. 

6. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
6.1. Os bens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, obedecendo a um 
cronograma de entrega. a partir das caracteristicas que se apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de 
Compra/Autorização de Fornecimento pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade 
Gestora, no Almoxarifado da Secretaria contratante. 
6.2. Para os produtos objeto deste contrato, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria 
Contratante, 
6.3. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos ás normas e exigências especificadas neste 
termo de referência a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas adequados às supracitadas condições. sob pena de aplicação das penalidades cabiveis, na forma da 
lei e deste instrumento. 
6.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
6.5. Os produtos deverão ser entregues dentro do prazo de validade. 
6.6. Os bens contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de 
Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta. bem ainda às normas 
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus 
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado: 

Trav. Jose Jorge-Matias, S!N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem 
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 10  do artigo 
65 da Lei Federal n°8.666/93; 
e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços 
Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria contratante. 

7. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
7.1. Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 
as especificações constantes do edital e da proposta; definitivamente, após a verificação da conformidade com as 
especificações constantes do edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do 
recebimento provisório. 
7.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se-á: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, 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; 

9. 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 fornecimento e o cumprimento 
dos prazos; 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos 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 CONTRATADA 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; 

10. DO PAGAMENTO: 
10.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os itens pela Secretaria de 
Saúde, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gerente de contrato, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 

Trav. José Jomt44atias,  S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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10.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do Município de 
Quixadá - CE. 
10.3. A Secretaria de Saúde efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as 
disposições editalicias e deste termo. 
10.4. 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. 
10,5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
10.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

11. GESTOR DO CONTRATO 
11.1. O Gestor do Contrato, será exercido pelo servidor designado pela Secretaria Contratante, o qual deverá 
exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

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

Ck- 

Trav. José Jorge-Matias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXQII - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.04.27.01•PERP 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX.ADÁ-CE 
Comissão de Pregão 

RMeã  

COAM5 De 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais necessários para 
o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção Primária, 
campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNO CITO  
UNITÁRIO R$ 

VALORTD TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE .......... 

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

Local e data 	de 	de 2022. 

Assinatura 

Observação 1: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante. (art. 30, § 51  do Decreto Federal 
n°. 10.024(2019) 

Trav. José Sorge1atias, SIN 
Camno Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:  

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

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

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
Iicitat&io, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 

' Trav. José ior '>Matias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 - SRP 	\ 	ca 
COMiSSAç ot 

- 
	inscrito 

'.LiotrÂo 
Aos XX dias do mês de XXXX de 	 o municiplo de Quixada, nscnto no CNPJ N° 	/ 'í 

 
— 

sede à 	 - 	através da Secretaria Municipal de 	, sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.02412019. de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488. de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
2022.04.27.01-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços. e HOMOLOGADO pela Secretaria 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais 
materiais necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam 
a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadã-Ce, por um 
periodo de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas 
propostas para os lotes n° - foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	 . representada 
pelo Senhor Sr. 	, inscrito no CPF n°. 	 , que entre si, justo e avançado a presente ata, 
devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 2022.04.27.01-
PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais 
materiais necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam 
a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, de 
acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de 
Registro de Preço por um período de 12 meses. 

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

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
TENS, fixando prazo para sua correção. 

m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

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

Trav. José Jorqè4latáas, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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b) indicar, no minimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, dqetidó constar nome 
completo, função. n° do Documento de Identidade e n° do CPF, 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital. Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciána de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
fl permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municipio de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas, 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender, 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão, 

fl j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

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

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame. mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666193, relativas a 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabetecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas como órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuãrios não serão Qbrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços.\acultando-se a realização de licitação especifica para o 
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FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subcláusula Quarta - O municipio de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro. a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme ar. 11  § 

31  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
afl. 10  § 0 do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1 Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS. o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações. obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n2  
8.666. de 1993. 
§ 19 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 22  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO: 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 

fl 	fornecimento: 
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório, 
Subclúsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda Os itens deverão ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

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

/- _'_-.,\ 
Trav. José JorgeMtias, 5114 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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1. Pelo fornecimento desconforme como especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá. 
3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades refendas no Capitulo IV da Lei n°8.666/93. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadã, em relação a um dos eventos arrolados na alínea g, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea g poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa. elencadas nas alíneas b' e c da subclãusuta primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.66693 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüivel em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material: 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses comidas no Ari, 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo municipio de Quixadã, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do município de Quixadã: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Ari. 78 da Lei n°8.666/93. 

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

- Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos dela XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8,666/93: 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
e) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereço da contratada. a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considera ftio-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 	 \ 

Trav. José Jorge Piatias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 7*, § 20  do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei ri2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula única - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

- 

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O municipio de Quixadá providenciará a publicaçãorçsumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, 
§ 2 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
201. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

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

Quixadá-Ce de ______ de 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	 CPF: 
	 CPF: 

Trav. José Járge btias, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

ÕRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÕRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

o- 

Trav. José hgc)itias, S/N 

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

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. José JØge ~ias, S/N 
Campo Velho, 63907-010 -  Quixadá-CE 
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REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, 	

t*çAo 
 

MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS  

Quixadá-Ce, -de 	de 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços no 	  celebrada entre o 

município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 2022.04.27.01-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTO 
VALOR 

R$ 
VALOR TOTAL

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$ 

ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

Trav. ,Ise J$rge, SN 

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

CONTRATO N° 
	

tE 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 

	

EMPRESA 	 PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.02412019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 2022.04.27.01-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de fardamentos e demais materiais necessários 
para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção 
Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, tudo 
conforme especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento ás necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÕNICO N° 
2022.04.27.01 -PERP. 

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

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

Trav. /ósê Jrge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferênc' 
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Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo"4çÂo 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
compra de que trata a Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela Secretaria de 	 . Nos 
moldes do termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subftens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição. contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 

dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

Trav. áé Age, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma úni9'Ç' Rs..s&.X ON 

nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE' às certidões apresentadas, para\ 	ca 

verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preámbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 

a 

Trav. Jqat!b#ge, S/N 

Campo Velho, 63907.010 - Quixada-CE 
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g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a'?' 
DE ç 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo ess' 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento: 
h. Responder pelos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais, comerciais e tributários, resultantes d 	Rubrica 	"' 

execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8,666/931 	 \\
, COMISSA9 CE 

i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE: 
j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art 65 da Lei 8.666/93. 
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

MN 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9.1. Sem prejuizo do integra' do cumprimento de todas as obngações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual: 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas 
instalações: 
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados: 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será feito pelo 
Servidor(a) 	  e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos aris. 
61 e /3 da Lei n°8.666. de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666. de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário á regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10  do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993, 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 

cc 
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com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especifi 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotan 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ t COMISSA,, DE 
e 20  do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11. 11, O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes â 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

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

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

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

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

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

: ut ç. 

r1051
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PARÁGRAFO QUINTO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes 
multas que eventualmente forem aplicadas. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
14.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 2022.04.27.01-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do municipio de Quixadá. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

XXXX)OO(XX 	 X)0000(X 

Secretario(a) de 	 Razão Social 

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPF N°: 

	

2. 	  
CPF N°: 

	itt 
Rubríca—  #W 

DE 
'4jC174ç$o 

Trav.4n$Jorge, S/N 
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KCOMJSS4DE) 
ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

9- - 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

13 

JOSÉIVI ,  i PAIVAJÚ OR 

Pregoeiro 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.04.27.01-PERP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais 
materiais necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e 
agentes que atendam a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: 
das 08hs00min do dia 10/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do dia 
24/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 
24/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 24/05/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 11  andar, 
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 09 de maio de 2022. 

PUBLICAR, para circular no dia 10/05/2022, 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 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 
o- 	Rubica 

COMISSAQ DE 

f4  Fis.t5 
t.  

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.04,27.01-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais 
necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que 
atendam a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria da 
Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 09 de maio de 2022 no flanelógrafo desta Prefeitura 
Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 09 de maio de 2022. 

José Ivan de 
	

iva Júnior 

Pregoeiro 

Trav. José Jorge, SIN 

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

Ceara, 10 de Maio de 2022 • L)iario Oticial dos Mumcipios do Estado do Ceara • ANO XIII 1 W 29)0 

Art. 30_  Revogam-se as disposições em contrário. 

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

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 09 de Maio de 
2022. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identificador:445C5C61 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N°09.05.003/2022 

PORTARIA N°09.05.003/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 

APLICA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA EM 
FACE DE SERVIDOR MUNICIPAL. 

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ, a Sra. ROBERTA GLICYA DE SÃ FÊLIX, no uso da 
competência prevista na Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei 
Complementar n°001/2007. 

NSIDERANDO o relatório final do Processo Administrativo de 
dicância no o19/202 1; 

CONSIDERANDO o parecer jurídico acostado ao mencionado 
Processo Administrativo Disciplinar; 
CONSIDERANDO o trânsito em julgado da decisão administrativa 
prolatada nos autos n°019/2021; 

RESOLVE: 

Art. 10. - Aplicar o servidor FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ 
ALVES, matrícula n° 00916213, Operador de Maquinas, lotada da 
Secretaria Municipal da Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Rural, a pena de ADVERTENCIA, prevista no art. 135, inciso 1, da 
Lei Complementar n° 001/2007, por infringência ao artigo 125, 
incisos XVII e XVIII, do Regime Jurídico único dos Servidores 
Públicos do Município de Quixadá-CE. 

Art. 2°. - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, 09 DE MAIO DE 2022. 

ROBERTA GLICYA DE Li FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Femandes 

Código Identificador:E4898D7E 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.05.03.01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Aquisição de brinquedos para atender as necessidades da 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. 
Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 10/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 
08hs00min do dia 23/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 23/05/2022; 4. Inicio 
da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 23/05/2022, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, 
das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.04.27.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
fardamentos e demais materiais necessários para o uso dos agentes de 
endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a 
Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 10/05/2022; 2. Fim 
do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 24/05/2022; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do 
dia 24/05/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 24/05/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identiflcador:FCI5F38D 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Quixadá, através da Secretaria de Saúde torna público 
o extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão 
Eletrônico n° 10.006/2022-PERP: ATA N° 10.006/2022-A SRP - 
Valor global: R$ 779.420,24 - CONTRATADA: Francisca Janiile de 
Oliveira Meio - ME, através de sua representante legal, a Sra. 
Francisca Jamile de Oliveira Meio. ATA N° 10.006/2022-11 SRP - 
Valor global: R$ 19.346,40 - CONTRATADA: Clichê Impressão 
Digital EIRELI, através de sua representante legal, a Sra. Maria 
Elizete Nunes dos Santos Araújo. ATA N° 10.006/2022-C SRP - 
Valor global: R$ 27.601,44 - CONTRATADA: RB Comunicação 
Visual ELRELI, através de seu representante legal, o Sr. Renato 
Augusto de Assunção Ribeiro. ATA N° 10.006/2022-D SRP - Valor 
global: R$ 2.798,88 - CONTRATADA: João Paulo Barbosa da Silva 
Gráfica, através de seu representante legal, o Sr. João Paulo Barbosa 
da Silva. OBJETO: registro de preço para futura e eventual 
aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-CE. Prazo de 
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Assina pela contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Lady Diana 
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'\m crise O bau registrou lucro de R$ 7,361 bI no primeiro trimestre de 2022 O dado equivale  ECONOMI 	•iL'?- 

o 
I~N DE  

Se 
crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 28% em rela- 

, 	>o ao trimestre imediatamente antenor, de acordo com balanço divulgado nessa segunda-feira (9) 

Diiã1/ fica 8,87% mais caro 
a partir desta terça-feira 

, ECONOMIA 
Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias. Com  
novo reajuste, já acumula no ano alta de 47% nas refinarias 

Petrobras: Após lucro, diesel sobe 
Dias após vir a público o lucro abissal da Petrobras este 

ano, a petroleira (ainda) brasileira reajustou em 8,87% o 
preço do diesel nas suas refinarias hoje, com o valor do 
combustível para distribuidoras passando de R$ 4,51 para 
RS 4,91 por litro. A informação do reajuste, já em vigor, foi 
confirmada através de comunicado enviado pela compa-
nhia. Os preços da gasolina e do GLP - o gás de cozinha -, 
no entanto, ainda estão mantidos, mas por enquanto. O úl-
timo aumento feito pela estatal foi em 11 de março, quando 
o diesel já havia subido 24,9%. A empresa alega que a de-
cisão observou tanto o "dcsalinhamcnto nos preços quanto 
a elevada volatilidade no mercado" Desde 11 de março, "a 
Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina inal-
terados e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica 

rcado de cada produto', diz a estatal, em nota; 
gundo a Petrobras, o balanço global de diesel é afetado 

por uma redução da oferta frente à demanda. "Os estoques 
globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos 
últimos cinco anos nas principais regiões supridoras'. afir-
ma a estatal, acrescentando que a "diferença entre o preço 
do diesel e o do petróleo nunca esteve tão alta' Em vão foi 
a fala de Bolsonaro em sua live, em sua pscudocrítica ao 
lucro e seu "apelo" para não haver mais reajustes. Cabe lem-
brar que o Governo é o principal acionista da companhia. 
E, óbvio, que não abre mão de sua vultosa fatia. Aio. cami-
nhoneiros! Saudades de 2018, quando o litro do diesel era 
R$ 3.30 - motivo pelo qual pararam o Pais?! 

Prepare-se 
	

Fogo de palha 
Não há nada tão ruins 
	

A Abrava (associação 
que não possa ser piorado, 	de condutores) disse estar 
como dizem por ai. Coin- 	indignada" (será?!) com a 
cidência ou não, os reflexos nova alta do diesel. Em co- 
disso vem na cobrança 	municado, para o líder dos 
aos consumidores - e com 	caminhoneiros, conhecido 
mais força atualmente. 	como Chorão, o governo 
Com isso, se tudo já está 
	

Bolsonaro e a Petrobras 
absurdamente caro, com 	mudaram a estratégia de 
esse novo aumento do 	aumentos: uma semana 
diesel, a tendência é que os comunicam reajuste do 

1 de contas, o frete 
s continuem subindo. gás, na outra da gasolina e, 

por conseguinte, o diesel. 
ro oviário caríssimo não 
	

A tática, pelo visto, está 
vai tomar para si o custo 
	

dando Certo e não reper- 
do instinto. Como das ou- 	cute tanto como no último 
tras vezes, será repassado 	mega-aumento. Chorar não 
a todos os consumidores. 	adianta (com o perdão do 

trocadilho). Isso é apenas Enquanto isso se aproxi- 
fogo de palha. ma, prepare o bolso 

Imposto de importação zerado para 11 produtos 
O Governo planeja um corte de 10% na tarifa geral 
de importação praticada pelo Pais. Além disso, 
prepara uma medida para zerar o imposto de impor-
tação de 11 produtos-incluindo o aço e bens que 
integram a cesta básica. O corte de 10% se somaria 
a outro anunciado há cerca de seis meses, quando 
o Governo reduziu as tarifas de importação também 
em 10%. Na época, a medida foi justificada pelo Mi-
nistério da Economia como uma forma de facilitar a 
entrada de bens estrangeiros e moderar a inflação. 

1 PVA 
	

Leilão 
A quarta parcela do 
	

O Detran-CE realizará 
IIPVA 2022 vence hoje. 	mais um leilão virtual 
Neste ano, os contri- 	entre amanhã (11) e 
buintes que optaram 
	

sexta-feira (13) de maio, 
pelo parcelamento foram 
	

em Fortaleza. Serão 
beneficiados com aba- 
	

leiloados automóveis, 
timento de 5%, podendo 
	

sucatas e motocicletas, 
chegar a até 10% com o 
	

Ao todo, serão ofertados 
desconto concedido pelo 
	

760 lotes. Hoje, será pos- 
programa Sua Nota Tem 
	

sivel realizar visitação 
Valor para os participantes 
	

presencial, de 8h às 17h, 
que acumularam pontos 
	

no pátio do leiloeiro, 

A partir desta terça-feira mento de quase 4%, com o 
(09/05), o consumidor terá barril do Brent se mantendo 
mais uma surpresa: o aumen-  acima de USS 110, depois 
to do preço do diesel. A Pe- que a União Europeia deli-
trobras anunciou ontem, 9, neou um embargo ao petró-
a elevação do preço para as leo russo como parte de seu 
distribuidoras, que vai pas-  pacote de sanções mais duro 
sar de RS 4,51 para R$ 4,91, até agora sobre o conflito na 
o que representa um aumen-  Ucrânia. 
to de 8,87%. De acordo com 
	

O aumento foi justificado 
a estatal, o diesel não sofria pela Petrobras informando 
reajuste há 60 dias, ou seja, que o balanço global de die-
desde 11 de março. Com  o sel está sendo impactado, 
novo reajuste, o diesel já acu-  nesse momento, por uma re-
mula no ano alta de 47% nas dução da oferta frente à de- 
refinarias da Petrobras. 	manda. "Os estoques globais 

A Petrobras afirma ainda estão reduzidos e abaixo das 
que, considerando a mis-  mínimas sazonais dos últi-
tura obrigatória de 90% de mos cinco anos nas princi-
diesel A e 10% de biodiesel pais regiões supridoras. Esse 
para a composição do diesel desequilíbrio resultou na 
comercializado nos postos, elevação dos preços de die-
a parcela da petroleira no sel no mundo inteiro, com a 
preço pago pelo consumidor valorização deste combustí-
passará de R$ 4,06, em mé-  vel muito acima da valoriza-
dia. para R$ 4.42 a cada litro ção do petróleo. A diferença 
vendido na bomba. 	entre o preço do diesel e o 

O reajuste foi realizado preço do petróleo nunca es-
enquanto as cotações de die-  teve tão alta' disse em nota 
sel e gasolina apresentavam divulgada à imprensa. 
defasagem em relação à pa- 
ridade internacional, com Gasolina 
a diferença cm -27% para o 
	

De acordo com a Petro- 
primeiro e -22% para o se-  bras, o preço da gasolina 
gundo. Na semana passada, não subirá agora, porém, 
os preços internacionais do na semana passada, subiu 
petróleo acumularam au-  pela quarta semana segui- 
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Ainda serão adicionados custos e margens de lucro das 
distribuidoras e dos postos de combustível, alem do ICMS 

da, e voltou a marcar um do o maior valor nominal 
novo recorde nos postos de pago pelos consumidores 
combustíveis do pais. Os da-  desde que a ANP passou a 
dos foram divulgados pela fazer levantamento semanal 
Agência Nacional do Petró-  de preços, em 2004. Além 
leo, Gás Natural e Biocom- disso, o levantamento regis- 
bustiveis (ANP). 	 trou alta no preço do preço 

O preço médio do litro da do diesel. Na semana, o va-
gasolina ficou em RS 7,295 lor combustível nos pos-
nesta semana, o que repre-  tos registrou um avanço de 
senta avanço de 0,16%, sen-  0,30%, para R$ 6,6300 litro. 
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DO PROJETO BASICO. COMO ACRÉSCIMO NO VALOR SE R$ 2.265.74. E SUPRESSÃO TAMBÉM 

NO VALOR SE *0 2.265,74. CORRESPONDENTE A 5,03% 00 CONTRATO 
ORIGINAL. Dato da Asalnetura do termo ad,l,na 06155)2022. InIn,maçôas pm000ltanao0 
IlolmaIloon, Raborta da Se— AIaaa., -O,d.oadar da Dispa.. de 01,— Públicas. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 905.02-2022-SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, 
localizada na Rua Marta Silveira Maciel, nO 04, Centro, comunica aos interessados que no 
dia 23 de Maio de 2022, 13:30hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
Nn 0905.02-2022-SRP. cujo objeto é o Registro de Preços destinado à aquisição de material 
de limpeza, higiene copa cozinha e géneros alimentícios para atender as demandas da 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social do Município de pereiro-CE, tudo 
conforme Anexo 1. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data 
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 07:00h às 11:00h, ou pelos os 
sites: www.bll.org.br. Ou pelo Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce. 
municípios/. 

Pereiro CL 9 de maio de 2022 
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 4.21.01/2022 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
que o Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Juventude do Município, no 
exercido de novo juizo de conveniência, fundado em fatos supervenientes à abertura do 
certame, qual seja a necessidade de modificação do instrumento convocatório, e em prol 
do interesse público, julgou por bem REVOGAR, com fundamento no caput, do artigo 49 da 
Lei Federal 8.666/93, o Edital do Pregão Eletrônico nO 04.27.01/2022 cujo objeto: Aquisição 
de 00 Escola (Notebook, Webcam e Tripé), conforme Convênio 011/2021 firmado entre a 
Prefeitura e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, demais informações os 
interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal, sito a Rua Juvenal Gondim, no 221. 
Bairro: Centro, Findoretama/CE, no horário das 08h às 14h. 

JOSIMAR GOMES SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOUS 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Extrato das Atas de Registro de Preços NO 019/2022/SRP.01 e Pregão Eletrônico nO 
19/2022.02. Órgão Geremsciador: Secretaria de Assistência Social, Trabalho e 
Empreendedorismo. Empresas Detentoras do Registro de Preços: Status Comércio e 
Representações - ME, CNPJ: 45.017.568/0001-53, Vencedora do Lote 01: R$ 876.960,00 e 
1 6 Coelho Tavares - ME, CNPJ: 11.649.195/0001-11, Vencedora do lote 02 8$ 
2.099.790,00. Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (Doze) meses Pregão 
Eletrônico No 019/2022. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de 
kits básicos de gêneros alimentícios e material de limpeza e higiene pessoal para 
distribuição gratuita às pessoas carentes do Município de Quiterianópolis - CL Signatários 
Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas, Aurineide Pires de 

Proprietário Ferreira . Proprietária e José Roberto Coelho Tavares . Propriotao Data da 
Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2022.05.03.01-PE 

O Pregoeiro do Comissão de licitações torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nO 2022.05.03.01-PE, do tipo 
menor preço por lote, cujo objeto: Aquisição de brinquedos para atender as necessidades 
da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Datas e Horários: 1. Inicio de 
recebimento das propostas: das 08h do dia 10/05/2022; 2 Fim do recebimento de 
propostas: às 08h do dia 19/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas das 08:01h 
às 08:59h do dia 19/05/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 
19/05/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, s/n, 10 andar, Campo Velho, Quixada/CE, das 07:30h às 11:30h e no 
site:www tce.ce gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JUNIOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2022.04.27.01-PERP 

O Pregoeiro torna publico que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação de Pregão Eletrônico nO 2022.04.27 01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e demais 
materiais necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitárias de saúde 
e agentes que atendam a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade 
da Secretaria da Saúde de Quixadá/Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das 
propostas: das 08h do dia 10/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: as 088 do dia 
23/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:0Ih as 08:59h do dia 
23/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 23/05/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, jn 
andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Resultantes do Pregão Eletrônico nv  10.006/2022-PERP. Contratante e signatário: Secretaria 
de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Secretária Extrato das Atas de Registro de Preços' ATA 
NO 10.008/2022-A SRP - Valor global: R$ 779.420.24 Contratada: Francisca Jamile de 
Oliveira Meio - ME, através de sua representante legal, a Sra. rrancisca Jamile de Oliveira 
Meio. ATA N? 10,006/2022-8 SRP - Valor global: 6$ 19.346,40 - Contratada: Clichê 
Impressão Digital EIRELI, através de sua representante legal, a Sra. Maria Elitete Nunes dos 
Santos Araújo. ATA NO 10.006/2022-C SRP - Valor global: R$ 27 601,44 . Contratada: 88 
Comunicação Visual EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Renato Augusto de 
Assunção Ribeiro. ATA NO 10.006/2022-0 SRP . Valor global: 6$ 2.198,88 - Contratada: João 
Paulo Barbosa da Silva Gráfica, através de seu representante legal, o Sr. João Paulo 
Barbosa da Silva. Objeto: Registro de preço para fatura e eventual aquisição de materiais 
gráficos. Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de suas assinaturas. Data das 
assinaturas das Atas de Registro de Preço: 27/04/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS NO 2022.03.14.01 

A Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de São 
Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após analise das 
Propostas de Preços da Tomada de Preços N2 2022.03.14.01, com fins de contratação 
dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da obra de 
construção de 02 praças nas localidades do Sitio Chapada e Sitio Mata Fresca no 
Manicipio de São Benedito/CE, conforme projeto básico, Obteve-se o seguinte 
resultado: Foi declarada Vencedora a Empresa: Fortalece Construtora EIRLE1 - ME, CNPJ 
NO 11.049.440/0001.50, com o valor global 6$ 228.926,82 (duzentos e vinte e Oito mil 
novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) por apresentar o menor  

preço Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art 109 da lei 	193. 

Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada 

São Benedito-CE, 9 de maio de 
& 	-4 

RONALDO LOBO DAMASCEN 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 28/2022 ' SRP 

O Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Arriarante/CE, torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura da seleção de melhor proposta para registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos, acessórios, epi's para 
atender as demandas da Defesa Civil e da Guarda Civil do Município de São Gonçalo do 
Amarante/CE Inicio do acolhimento das propostas de preços: 10/05/2022 às 17h30min 
Data de abertura das propostas de preços: 23/0512022 às 09h31min. Para efeito desta 
licitação deverá ser levado em consideração o horário oficial de Brasilia. O edital e seus 
anexos 	encontram-se 	disponíveis 	nos 	seguintes 	sítios 	eletrônicos: 
www.bbmnetlicitacoes.com.br:  www.tce.ce.gov.br; www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br. 

São Gonçalo do Amarante-CE, 6 de Maio de 2022 
WYLLIAN CRISTIAN NOBRE DE SOUSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato NS 0145/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: ANTONIA C 5 
VASCONCELOS.CNPJ sob o Nv 22.240.853/0001-33 - MATRIZ Da Fundamentação: O 
presente contrato teto como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico N 22016 - SMS, e 
seus anenos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nv 8.666/1993, com suas 
alterações, e. ainda, Outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto. 
Objeto: Constitui Objeto deste Contrato a Prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final adequada de residuos dos serviços de saude do Grupo A 
(subgrupo A3) produzidos pelo Hospital Or. Estevam Ponte, de acordo com as 
especificações e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e na 
proposta da Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico N' 22016 - SMS. Valor Global: 8$ 
30.000,00 (Trinta mil reais). Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato e de 12 
doze) meses, contado a partir da sua publicação, na forma do parágrafo único, do aro. 61, 
da Lei Federal nn  8.666/1993, podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o aro. 57, 
inciso II, da Lei Federal o' 8.666/1993, por ser considerado pela Contratante, Serviço De 
Natureza Continua, Signatários: Representante da Contratante,  Regina Célia Carvalho da 
Silva Representante da Contratada: Antónia Costa da Silva Vasconcelos. Data da 
Assinatura: 09 de Maio de 2022. Rafael Condito Vilarouca - Coordenador Jurídico da 
SMS. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO PE22007 - AMA (SRP( (88 N2  930624) 

Central de Licitações. Inicio da Disputa: 23/05/2022 às 09h (Horário de Brasília). 
OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de peças de reposição para 
máquinas roçadeiras e m000sserras, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência. Modalidade: Processo SPU NO P190743/2022. Edital do Pregão Eletrônico Nn 
Ff22007 . AMA (SRP( (88 NO 930624). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
http://licitacoes.sobral.ce.gov,br e à Rua Viriato de Medeiros. N' 1.250. 40  andar. Fone: 
(88) 3677-1157 e 1146. 

Sobral-CE, 9 de Maio de 2022. 
JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt PE22003 . GCMS (SRP) (88 N0  937492) 

Central de Licitações. Inicio da Disputa: 24/05/2022 às 09h (Horário de Brasília). 
OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de brindes comemorativos 
(mochilas) em virtude da comemoração do aniversário de 25 anos da Guarda Civil 
Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Modalidade: 
Processo SPU N9  P19653212022 Edital do Pregão Eletrônico NO PE22003 - GCMS (SRP( (BB 
NO 937492). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES; Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br  
e à Rua Viriato de Medeiros, NQ 1.250, 40  andar. Fone: (88) 3677.1157 e 1146. 

Sobral-CE, 9 de Maio de 2022. 
MII(AELE VASCONCELOS MENDES 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NO TP22014 - SEINFRA 

Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 01/06/2022 às 09h 
(Horário de Brasília). OBJETO. Contratação de empresa especializada para execução de 
construção de praça no entorno da quadra do bairro Novo Recanto, no município de 
Sobral/CE Modalidade: Edital de Tomada de Preços N2  TP22014 . SEINFRA Valor do Edital: 
Gratuito, INFORMAÇÕES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov  br e Rua Viriato de Medeiros, 
NQ 1.250, 42 Andar, Centro Fone: (88) 3677-1157 e 1146 

Sobral-CE, 9 de Maio de 2022. 
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato N9  561s001/202]-SEINFRA, resultante da Concorrência Pública NO 

16.11.001/2021-SEINFRA, cujo objeto é Contratação de empresa para reforma e 

ampliação do mercado público e Centro de Negócios do município de Taaá-CE. 

Fundamentação Legal: Lei n' 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global do 

Contrato: 8$ 089.152,14 (cinco milhões e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e 

dois reais e quatorze centavos). Dotação Orçamentária: 1201.20.608.1013.1.032.0000 - 

Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Abatedouro e Mercado Público; Fonte 
de Recursos 1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 

União. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Assinatura do 

Contrato: 06 de maio de 2022. Vigência do Contrato' 10 (dez) meses, a partir da data 

de assinatura do contrato. Contratada: Construtora Impacto Comercio E Serviços EIRELI, 

inscrita no CNPJ nu 00.611.868/0001-28, representado pelo Sr. Elizeu Bastos Lira. Tarsit 

Cavalcante Mota - Ordenador de Despesas da Secretaria de lnfraestrutura, Conservação 

e Serviços Públicos. 
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