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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Quixadá-Ceará, por 
da Secretaria de Desenvolvimento Social, sediada á Rua José de Alencar, no 405. Centro, Quixadá-
CE, que o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 13.04.002/2022 de 13 de 
abril de 2022 realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, através nos termos do Decreto Federal 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, na 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. 

1.INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 10/05/2022 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 23/05/2022 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 
2310512022 
4.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às O9hs00min do dia 23/05/2022 
REFERENCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no link - licitações. 

1.00 OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de 
brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
município de Quixadá-Ce, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital com as características descritas abaixo: 
1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, caso haja. 
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do próprio 
município ou sob a dotação orçamentária e elemento de despesa: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTO DE 

DESPESAS 
FONTE DE 

RECURSOS 

16.02 - Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08.244.0807.2.085 - Gestão 
dos Serviços de Proteção 

Social Básica 

3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo 

1660000000- 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

16.02 - Fundo Municipal de 
AssistênciaSocial 

08,243.0603.2.082 - 
Manutenção dos Serv. 

Primeira Infância do SUAS 

660000000-

Assistência 

3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo 

1660000000 - 
Transferência de 

Recurso do FNAS 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrõnico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto á Bolsa de Licitações e Leilões. 
3.3. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas á Bolsa 
de Licitações do Brasil, até no minimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento 
das propostas. 
3.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente creden ". 	o à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de 
Licitações do Brasil (ANEXO 04) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil 
(ANEXO 04) e 
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 
marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no icone ARO, 
inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". 
decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019. 
3.5. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL 
- Bolsa de Licitações do Brasil, (anexo 04) 
3.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 
no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço 
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 
45 da LC 123/2006. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxilio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas: 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação: 
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4. 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. 
4.5. 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 BLL - Bolsa 
De Licitações do Brasil. 
4.6. 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 BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
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4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
PARTICIPAÇÃO: 
4.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
4.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos 
limites 	previstos 	da 	Lei 	Complementar 	n° 	123, 	de 	2006. 
(Explicação: Nos termos do art. 30,  §30  da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico). 
4.13. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam 
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos 
descentralizados, quais sejam: 
1. 	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
II. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. 
b) 	Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) 	Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão 
ou de incorporação: 
d) 	Reunidos sob forma de consórcio; 
e) 	Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
fl 	Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em consórcio, 
sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
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 País: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário). 
4.14. Para averiguação do disposto contido no item 4.13 "a" acima, as licitantes apresentarão junto 
aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da 
Pessoa Jurídica, emitido via internet no sítio do https:I/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br!, para 
comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de 
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participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou tal nsuIta poderá 
ser realizada pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de habilitação. 
4.15. Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação. 
4.16. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas 
poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou 
responsável técnico ambas serão excluídas do certame. 
4.17. É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 
Quixadá, Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
Municipal de Quixadá, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, 
dos procedimentos desta Licitação: 
4.18. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. 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. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43. § 1* da LC n°123, de 2006. 
5.4. Incumbirá 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. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.7. 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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário do Item; 
6.1.2. Marca: 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. 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. 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto", em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances 
7.17. 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 sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
7.19. Caso o licitante não apresente lances concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
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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 no 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
7.21. 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. 
7.22. 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. 
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.24. 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. 
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.26. 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) 
7.27. 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 produzidos: 
7.27.1. no pais: 
7.27.2. por empresas brasileiras: 
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País: 
7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7.29 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. 
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.29.2. 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. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  

e no § 90  do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
8.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcçla ou à totalidade da remuneração. 
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8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exuibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
8.4. 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; 
8.5. 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. 
8.6. 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. 
8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 
8.6.1.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 
8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 
8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "char a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.11. 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. 
8.11.1. 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. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.aops.tcu.gov.br/)  
9.1.2. 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 jtidica da qual seja sócio majoritário. 
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9.1.2.1. 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. 
9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. 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. 
9.2. 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. 
9.2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.4. 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. 
9.4.1. 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. 
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3. os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
9.6.3. 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; 
9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
9.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971: 
9.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrancieira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização; 
9.6.8. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou 
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade. 
9.6.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual: 
9.7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Cçéditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 

Trav. José J29,  S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 
1.751. de 2 de outubro de 2014. 
9.7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual; 
9.7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 
9.7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
9.7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
9.7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.8. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA. 
9.8.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
9.8.1.1. 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. 
9.8.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
9.8.2.1. 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; 
9.8.2.2. 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: 
9.8.2.3. 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. 

9.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.9.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação 
de sua execução. 
9.9.2. 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. 
9.9.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica 
em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 
9.9.4. O licitante enquadrado corno microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Comple\nentar n. 123. de 2006, estará dispensado (a) da 
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prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.9.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.9.6.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
9.9.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, 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 para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.9.10. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.9.10.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9.10. DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas, 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 possível identificar quem assinou 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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 possível identificar quem assinou 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o 
inciso V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos 
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, 
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou: 
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d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante leEdáiarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, 
em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem 
assinou. 
e) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro 
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o 
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
10.1. 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: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2. 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. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3. 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° 8.666/93). 
10.3.1. 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. 
10.4. 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. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de 
outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno pode, 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. 
11.2. 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. 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispenskveis  à defesa de seus interesses. 
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovè1taménto. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

11.5.DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVO (MEMORIAS RECURSAIS): 
11.5.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, podendo ser protocolado na 
plataforma da licitação e desde 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 jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
11.7. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 
11.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, 
encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto 
Federal n°. 10.024/2019). 
11.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento 
11.10. 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. 
11.11. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
11.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
11.13. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. 
Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
11.14. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no fianelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente 
na peça recursal. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. 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. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §10  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
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13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento lícitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
15.2.1. Alternativamente á convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 02 (dois) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei n°8.666, de 1993; 
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos: 
15.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 
da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 
Lei. 
15.5. O prazo de vigência da contratação será até 31 de Dezembro de 2020 prorrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL: 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
na Lei Federal n° 8.666/93. 

17. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
17.1 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. 
17.1.1 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 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 
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19. DO PAGAMENTO 
19.1. 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 de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
19.2. 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 emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadã - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.537.049/0001-20. 
19.3. O MUNICÍPIO 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 editalissimas e deste termo. 
19.4. 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. 
19.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
19.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta"ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002. o licitante/adjudicatário 
que: 
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. Apresentar documentação falsa: 
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto: 
20.1.5. Não mantiver a proposta; 
20.1.6. Cometer fraude fiscal; 
20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
20.5. 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 Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do procsso administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetkias à autoridade competente, com despacho 
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 10  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993. 
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: 
Iicitacao©quixada.ce.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada na sede do Setor de Licitações do 
município de Quixadá no endereço Trav. José Jorge, s/n, 10  andar, Bairro: Campo Velho, Quixadá-
CE. 
21.3. 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. 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: licitacaoquixada.ce.gov.br. 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

22. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
22.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) Prática Fraudulenta*: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato: 
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos: 
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d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretameiiteáà 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 22.1 deste Edital; (b) Atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 
22.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
22.3. 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. 
22.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, 
previstas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de 
representante da empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, 
conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por 
organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e 
cíveis. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.8. 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 na 
Administração. 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11. O Edital está disponibilizado, na integra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias 
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados. 

Gabinete do Prefeito 

Trav. José Jorg, S!N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
2312.1. ANEXO 1 - Termo de Referência: 
23.12.2. ANEXO II - Exigências para Habilitação: 
23.12.3. ANEXO III - Modelo de proposta: 
23.12.4. ANEXO IV - Termo de Adesão - BLL 
23.12.5. ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
23.12.6. ANEXO VI - Declaração Idoneidade 
23.12.7. ANEXO VII - Declaração Habilitação 
23.12.8. ANEXO VIII - Declaração de que não emprega menor; 
23.12.9. ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
23.12.10. ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
23.12.11. ANEXO Xl - Declaração Vinculo 
23.12.12. ANEXO XII - Minuta de Contrato. 

Quixadã-CE. 05 de maio de 2022. 

José Ivan d- aiva Júnior 4ffi 	Pre. .eiro Oficial 

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

1. OBJETO: 
1.1. Aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do município de Quixadã-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. Á Administração Pública Municipal é atribuida o dever social de atender às famílias de 
vulnerabilidade social existentes no território municipal e para o desenvolvimento de tal trabalho, é 
imprescindível a aquisição de brinquedos, pois são utilizados nos atendimentos e grupos 
socioeducativos com o objetivo de garantir atividades lúdicas e pedagógicas para crianças e 
adolescentes assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e no Serviço de 
Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

LOTE 1 - DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO R$ 

1.1 

ALFABETO MÓVEL COLORIDO EM MADEIRA - 
Embalagem: Caixa em microondulado tamanho 22 x 16.5 
x 6,5 cm. Descrição: Caixa em micro ondulado tamanho 
22 x 16.5 x 6,5 cm. Com 40 letras maiúsculas de forma em 
madeira colorida com tinta atóxica tamanho médio 5 x 5 x 
1 	cm 	cada 	letra. 	Auxilia 	no 	desenvolvimento 	da 
observação, agilidade motora. habilidade de escrita e 
comunicação. Também ajuda a desenvolver o vocabulário, 
e a linguagem verbal se toma mais fluente e há maior 
interesse 	pelo 	conhecimento 	de 	palavras 	novas. 	O 
alfabeto móvel é utilizado desde o inicio da alfabetização 
para 	a 	apresentação 	das 	letras. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

UND 12 102,553 1.230.636 

1.2 

ALFABETO MÓVEL DE GRAU 	Idade: A partir de 4 
anos. 	Material: M.D.F. Embalagem: Película de P.V.C. 
ericolhivel. Descrição: Introduzir jogos no desenvolvimento 
da 	linguagem 	escrita, 	é a forma 	mais divertida 	de 
aprender. 	O alfabeto degrau 	possibilita formação de 
palavras pelo aluno, pelo professor e a reallização de 
ditados, 	favorecendo 	a 	aprendizagem 	da 	letra 
cursiva. Descritivo 	detalhado: Confeccionado 	em 
M.D.F. 	130 peças. Jogo com 1 	expositor, sengrafado 
com tinta vinifica atóxica. Dimensões do produto 20cm x 
38cm x 21 cm 

UND 8 275.613 2.204.904 

1.3 

ARAMADO MINI VACA - Idade: a partir de 18 meses. 
Material: M.D.F., madeira e arame. Embalagem: Caixa de 
papel. Brinquedo confeccionado em madeira, M.D.F. e 
arame. Composto por 02 circuitos e 6 peças de formas 
variadas e coloridas. Arame resistente e pintado com Unta 
atóxica. 	Base 	serigrafada 	e 	ilustrada 	com 	tinta 	em 
policromia ultravioleta atóxica, peças pintadas com Unta 
atóxica colorida. Medida do produto: 10cm x 12,5cm. 
Embalagem: Caixa de papei. 

UND 15 157.037 2.355.555 

1.4 

BAMBOLÉ COLORIDO - Idade apropriada: a partir de 2 
anos. Bambolé colorido 60 cm diâmetro é confeccionado 
em plástico. Bambolear é uma brincadeira gostosa, que 
além 	de 	divertir, 	auxilia 	no 	desenvolvimento 	da 
coordenação motora. equilíbrio. noção corporal e espacial. 

UND 23 20.187 464.301 

1.5 

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO - Idade: A partir de 3 anos. 
Material: M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira, lacrada 
com película de P.V.C. encolhivel. Descrição: O pequeno 
engenheiro é um brinquedo que diverte crianças de 
qualquer faixa etária. Ele não só diverte como estinaula  a 

UND 8 92,940 743.520 

Trav. JoséJor e, S/N 

Campo Velho, 639õ7-01&-  Quixadá-CE 
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imaginação, a criatividade e a coordenação motora fina. 
Descritivo 	detalhado: Confeccionado 	em 	M.D.F. 	50 
peças 	ilustrando 	blocos 	de 	construção. 	Pintadas 	e 
serigrafadas com tinta atóxica em um das faces. 

1.6 

BOLA DE PANO INFANTIL- Embalagem: Solapa 37 x 23 
x 10 cm. Descrição: Bola confeccionada em feltro com 
enchimento em espuma 	tamanho 	13 cm diâmetm. 
Objetivo: O jogo favorece o entretenimento, além de 
desenvolver a concentração, a coordenação visomotora, a 
relação e orientação espacial, a percepção visual, a 
socialização, antecipação, planejamento e o raciocínio. 
Idade minima recomendada: 3 anos 

UN.. 23 100.417 2.309,591 

1.7 

CHINELÀO 	DUPLO 	- 	Idade: A 	partir de 	5 	anos. 
Material: Madeira. 	Embalagem: Envolto 	em 	filme 	de 
polietileno strech. 	Descrição: Essa divertida brincadeira 
desenvolverá 	equilibrio, 	coordenação 	motora 	ampla, 
lateralidade e lateralização e o mais importante, trabalho 
em 	equipe. 	Descritivo detalhado: Confeccionado em 
madeira, um par com 2 suporte para os pés, direito e 
esquerdo, suporte para o pé com palmilha em E.V.A. 
colorido e fita de nylon. Medida: 100cm x 10cm x 2 cm 
Embalagem: Envolto em filme de polietileno strech. 

UND 12 147.420 1.769,040  

1.8 
CONHECENDO O CORPO HUMANO - Composto por 2 
quebra-cabeças, sendo um menino e outro menina. 
confeccionado em E.V.K. com medidas de 22*31 cm. 

UND 15 201,903 3.028,545 

1.9 

CORRIDA DA COLETA SELETIVA- Idade: A partir de 4 
anos. 	Material: E.V.A., 	M.D.F., 	madeira 	e 	plástico. 
Embalagem: Caixa de papelão. Descrição: Tem corno 
objetivo incentivar o destino correto do lixo, separando-o 
em plástico, vidro, papel e metal. 	Envolve atividades 
práticas e motoras. Descritivo detalhado: Conjunto de 06 
atividades para estimular a reciclagem, contendo 154 
peças. 

UNO 1 977 4454655 

1.10 

DOMINO FIGURAS E FRUTAS - Idade: A partir de 3 
anos. Material: M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira 
com tampa serigrafada. Lacrada com película de P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó incentiva o raciocínio 
lógico, concentração e memória, além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica quando aliado a diferentes temas e 
disciplinas. 	Descritivo 	detalhado: 	Confeccionado 	em 
M.D.F. 28 peças de 7 x 3,5 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces. 

UND 12 83,323 999,876 

1.11 

DOMINO FIGURAS E PALAVRA - Idade: A partir de 3 
anos. Material: M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira com 
tampa 	serigrafada. 	Lacrada 	com 	película 	de 	P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó incentiva o raciocínio 
lógico, concentração e memória, além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica quando aliado a diferentes temas e 
disciplinas. 	Descritivo 	detalhado: 	Confeccionado 	em 
M.O.F. 28 peças de 7 x 3,5 cm, pintada e serigrafada com 
Unta ultravioleta atóxica em uma das faces. 

UND 15 81,187 1.211,805 

112 

DOMINO 	FRASES 	- 	Idade: A 	partir 	de 	3 	anos. 
Material: M.D.F. 	Embalagem: Caixa de 	madeira com 
tampa 	serigrafada. 	Lacrada 	com 	película 	de 	P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó facilita a aprendizagem 
do raciocínio lógico, concentração e memória, além de ser 
uma 	ótima 	ferramenta 	pedagógica 	quando 	aliado 	a 
diferentes 	temas 	e 	disciplinas. 	Descritivo 	detalhado: 
Confeccionado em M.D.F. 28 peças de 7 x 3.5 cm, pintada 
e serigrafada com tinta ultravioleta atóxica em uma das 
faces. 

UNO 15 81.187 1.217.805 

113 

FANTOCHES FAMILIA NEGRA - Idade: A partir de 3 
anos. Material: Feltro e E.V.A. Embalagem: Saco plástico 
com 	solapa 	colorida 	em 	papel 	couché. 	Descrição: 
Confeccionados em feltro e E.V.A. colorido. Kit composto 
por 7 personagens caracterizados. Personagens: Vovô, 
Vovó. Bebé, Papai. Mamãe. Menino e Menina. Medindo 
aproximadamente 30 cm de altura. Embalagem: Saco 
plástico com solapa colorida em papel couché. 

KIT 12 228,610 2.743,320 

Trav. José J o, SIM 

Campo Velho, 63907-01 - Qulxadá-CE 
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FANTOCHES LEGUMES - Idade: A partir de 3 anos. 
Material: Feltro e EM.A. Embalagem: Saco plástico com 
solapa 	colorida 	em 	papel 	couchê. 	Descrição: 
Confeccionados em feltro e EM.A. colorido. Kit composto 
por 	7 	personagens 	caracterizados. 	Personagens: 
Rabanete. Cebola, Berinjela, Abóbora, Milho. Pimentão e 
Cenoura. Embalagem: Saco plástico com solapa colorida 
em papel couché. 

KIT 9 

'41CIrAFÂO_7' 

401,667 3.615.003 

1.15 

JOGO DAS CORES 	Idade: A partir de 3 anos. 
Material: M.D.F. 	Embalagem: Película 	de 	P.V.C. 
encolhível. Trabalhar a identificação e nomeação das 
cores, 	através 	de 	exercícios 	simples 	(individual) 	ou 
pequenas 	competições 	em 	grupos. 	Descritivo 
detalhado: Base da Madeira tamanho 24 x 10 x 5 cm, 
com 6 pinos para encaixe das peças + 18 argolas, 
pintados com tinta atóxico nas cores vermelho, verde, 
amarelo, azul, laranja e preto + 1 dado em madeira com as 
6 cores correspondentes. Desenvolve a coordenação 
motora, a atenção, a concentração e a distinção de cores 
e formas, excelente para desenvolver a memória e a 
noção espacial. Plástico encolhivel. 

UND 9 371,757 3.345,813 

116 

JOGO DE ARGOLAS LISO - Idade: A partir de 4 anos. 
Material: Madeira e M.D.F. Embalagem: Envoltos com 
película de P.V.C. encolhivel. Descrição: Confeccionado 
em M.D.F. e madeira. 5 pinos de madeira coloridos 
pintados com tinta 	atóxica, medindo 10 cm x 2 cm. 5 
argolas de plástico resistente e coloridas. Base + pinos 
mede: 58 cm x 1 cm x 11 cm. Embalagem: Envoltos com 
película de P.V.C. encolhível. 

UND 12 191.220 2.294.640 

1.17 

JOGO DE MEMÓRIA ANIMAIS E FILHOTES - Idade: A 
partir 	de 	3 	anos. 	Material: M.D.F. 	e 	madeira. 
Embalagem: Caixa de madeira com tampa serigrafada, 
lacrada com película de P.V.C. encolhível. Descrição: 
Confeccionado em M.D.F. 20 pares totalizando 40 peças 
de 5 cm x 5 cm cada, serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica. Embalagem: Caixa de madeira com 
tampa serigrafada medindo 12,5 cm x 12,5 cm x 5 cm 
cada. Lacrada com película de P.V.C. encolhivel. 

UND 12 79,907 958.884 

118 

LOTO DE DESENHOS E RIMAS . Idade: A partir de 5 
anos. 	Material: M.D.F. 	Embalagem: Caixa de madeira, 
lacrada com película de P.V.C. encolhivel. Descrição: Um 
jogo divertido com figuras coloridas, que irá chamar a 
atenção 	das 	crianças 	para 	o 	desenvolvimento 	da 
linguagem escrita e apropriação das rimas. Descritivo 
detalhado: Confeccionado em M.D.F.. 30 peças, composto 
por: 3 cartelas medindo 21 cm x 21 cm; 27 peças para 
sorteio, medindo 6 cm x 6 cm, serigrafadas com tinta 
ultravioleta atóxica. 

UND 12 244,633 2935 596 

1.19 

MINI KIT DE TRANSITO 	Idade: A partir de 4 anos. 
Material: M.D.F. 	e 	madeira. 	Embalagem: Caixa 	de 
madeira com tampa sengrafada, lacrada com película de 
P.V.C. 	encolhivel. 	Descrição: 	Brincando 	as 	crianças 
aprendem as leis de trânsito, percebem a importância de 
respeitar e despertam a atenção para os cuidados que 
devem tomar. Descritivo detalhado: Confeccionado em 
madeira e M.D.F. composto por 15 peças: 01 semáforo e 
14 placas de sinalização serigrafadas com as cores 
conforme as normas de tránsuto, medindo entre 12 cm a 16 
cm de altura. Pintadas e serigrafadas com tinta ultravioleta 
atóxica. 

KIT 12 296,977 3.563,724 

1.20 

MONTE FÁCIL - Mochila com 1000 pecas Embalagem: 
mochila tamanho 40 cm x 32 cm x 15 cm. Descrição: 
Monte Fácil com 1000 peças produzidas em plástico. 
tamanho médio das peças: 5.0 x 3,0 x 1.5 cm. Este 
produto 	desenvolve: coordenação 	bi-manual, 
descnminação de cores. criatividade, controle de força 
muscular, reconhecimento de semelhanças e diferenças, 
atenção, 	noção 	de 	tamanho. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

UND 9 316.207 2.845.863 

1.21 PASSA FIGURA - Brinquedo com 	4 Peças Caiem UND 12 292.707 3.512.484 

Trav. José Jorke, S/N 

Campo Velho, 63907416',- Quixadá-CE 
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Madeira tamanho: 28 x 15 x 6cm + 4 figuras geométricas 
coloridas. Embalagem: Plástico Encalhável. Descrição: 
Caixa de Madeira tamanho 28 x 15 x 6cm e tampa com 4 
formas geométricas (quadrado, 	retângulo, 	triángulo 	e
circulo) recortados para encaixe + 4 formas geométricas
(quadrado, retãngulo, triângulo e circulo) em madeira 
pintadas com tinta atóxica. 	Este é um excelente material 
para 	o 	desenvolvimento da 	coordenação 	motora. 	a 
atenção, a concentração e a distinção de cores e formas. 
excelente 	para 	o 	aprendizado 	da 	geometria, 	que 
desenvolve 	a 	noção 	espacial. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

CRubrI 

ssA 

1.22 

PESQUE E BRINQUE- Idade: A partir de 4 anos. Material: 
MOE., madeira e nylon. Embalagem: Caixa de papelão. 
Descritivo Confeccionado em MOE., madeira e nylon. 
Composto por 20 peças: 12 peixes coloridos medindo 25 x 
12 cm, nas cores vermelho, verde, amarelo e azul. 04 
varas de pesca de 80 cm pintadas com tinta atóxica nas 
cores dos peixes, com 110 em de corda branca presas em 
cada vara (caracterizando o anzol), e 04 suportes com 
pinos, medindo 20 cm x 20 cm x 20 cm, coloridos e 
pintados com tinta atóxica nas mesmas cores dos peixes e 
das varas. Embalagem: Caixa de papelão. 

UNO 6 158,103 948.618 

1.23 

PULA CORDA 2 M - Idade: A partir de 4 anos. Material: 
Madeira e nylon. Embalagem: Saco plástico com solapa 
colorida em papel couchê, Descritivo: Pular corda é uma 
atividade simples que auxilia na coordenação motora, 
esquema corporal, equilíbrio, lateralidade e lateralização e 
raciocínio. Descritivo detalhado: Pula corda com 2 metros 
de comprimento, cabos de madeira (empunhadeira) e 
corda de nylon. 

UND 23 29.700  

1.24 

QUEBRA-CABEÇA - Encaixe os números 1 ao 10 
Embalagem: Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm. 
Descrição: Caixa de madeira tamanho 18 cm x 18 cm x 6 
cm, com 24 peças, sendo: 12 placas representando as 
horas, tamanho 12 em x 6 x 0.3 em impresso no MOE com 
processo serigráfico. Objetivo: Desenvolve o raciocínio ao 
relacionar a 	imagem com as palavras, e auxilia no 
aprendizado de novas palavras utilizando a técnica da 
soletração. Idade mínima recomendada: 3 anos 

UNO 15 126.057 1.890,855 

1.25 
QUEBRA-CABEÇA GIGANTE S Confeccionado em M. O. 
E. contendo 24 peças, formato de palhaço equilibrista, 
tamanho montado de 60 x 105 em 

UNO 12 296,971 3563,724 

1.26 ROLA ROLA - Confeccionado em M. O. F. e madeira, com 
Guizo e Bolinhas, medindo 26.5 x 9,5cm UNO 15 95.077 1.426.155  

1.27 

SETA SONORA DE NOTAS MUSICAIS - Idade: A partir 
de 	4 	anos. 	Material: M.D.F. 	Embalagem: Película 	de 
P.V.C. encolhivel. A música encanta os baixinhos e os 
grandões 	desenvolveu 	um 	completo 	material 	para 
desenvolver 	a 	alfabetização 	musical 	das 	crianças. 
Descritivo detalhado: Jogo confeccionado em MD.F., base 
pintada e sengrafada em umas das faces com tinta 
ultravioleta atóxica com ilustrações das notas musicais 
(imitando um relógio) e ponteiro móvel de 22 cm fixo no 
centro da base. 

UNO 12 147.420 1.769.040 

1.28 

TAPETE AMARELINHA COM FIGURAS - Idade: A partir 
de 4 anos. Material: E.M.A. Embalagem: Sacola de P.V.C. 
transparente 	com 	alça 	e 	zíper. 	Descrição: 	Jogo 
Amarelinha - Tapete confeccionado em EM.A. 10 mm 
colorido, 10 bases de 31 x 31 cm, sendo 09 bases com 
números de 1 a 9 e representações das quantidades em 
figuras, mais 01 base com o rostinho de um menino e de 
uma menina. 02 discos de arremesso de 11 cm de 
diâmetro. Tapete montado mede aproximadamente: 82 x 
175 cm. Embalagem: Sacola de P.V.C. transparente com 
alça e zíper. 

UNO 5 158.103 790,515 

1.29 
BANCO 	IMOBILIARIO 	MUNDO 	- 	Contém 	na 
embalagem: 1 tabuleiro. 28 títulos de propriedade, 32 
cartões sorte ou revés. 380 notas. 80 casas plásticas, 2 

UND 8 264,930 2.119.440 

Trav. José Joràe,  S/N 

Campo Velho, 639O7rnS- Quixadá-CE 
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dados. 6 cartões. 6 peões e 1 manual de instruções. 

1.30 

CONES PARA TREINO - Material: Plástico. Embalagem: 
Caixa de papelão tamanho 30 x 50 x 20 cm. Utilizado em 
várias 	práticas 	esportivas 	para 	demarcação 	e/ou 

obstáculo. 	Desenvolve 	agilidade. 	equilíbrio 	e 	força. 
Descritivo 	detalhado: 	Contém 	4 	cones 	em 	plástico 
tamanho 23 em. base 13 x 13 cm. 

UNO 12 59.823 717,876 

1.31 

JOGO PRA ONDE VAI NOSSO LIXO - Jogo em tabuleiro 
confeccionado em M. D. E. 	medindo 40 x 40 cm, 
acondicionado em caixa de M. O. E. medindo 30 x 23 x 6 
cm 

UND 12 105.760 1.269 120 

1.32 
KIT TRANSITO - Confeccionado em M. O. E. contendo 14 
placas de sinalização medindo 20 x 20 em e 1 semáforo 
medindo 15 x 20 cm. 

KIT 12 318.343 3.820.116 

1.33 

LOTO LEITURA MADEIRA - Idade: A partir de 5 anos. 
Material: M.D.F. e madeira. Embalagem: Caixa de madeira 
com tampa serigrafada. lacrada com película de P.V.C. 
encolhivel. Um jogo divertido com figuras coloridas, que irá 
chamar a atenção das crianças para o desenvolvimento da 
linguagem 	escrita. 	Descritivo 	detalhado: Jogo 
confeccionado em MOE. 130 peças, composto por 5 
tabuleiros medindo 14,5 x 14.5 cm, 25 retângulos de 4 x 
2.2 cm. 	100 fichas (quadradinhos) medindo 2 x 2 cm, 
serigrafadas com tinta ultravioleta atóxica. 

UNO 15 127,123 1.906,845 

1.34 

PALAVRAS CRUZADAS - Idade: A partir de 5 anos. 
Material: Madeira. Embalagem: Lacrada com película de 
P,V.0 	encolhivel. 	Palavras 	cruzadas 	auxilia 	no 
desenvolvimento da linguagem escrita, estimulando o 
raciocínio lógico. Descritivo detalhado: Jogo formado por 
72 peças medindo 2 x 2,5 cm mais um tabuleiro medindo 
28 x 19 cm. Peças 	serigrafadas com tinta ultravioleta 
atóxica em ambas as faces. 

UNO IS 126,057 1.890,855 

1 

PEGA VARETAS GIGANTE - Confeccionado em M. D. F. 
com 	31 	varetas 	coloridas 	medindo 	55 	cm 
aproximadamente, acondicionado em caixa de M. O. F. 
medindo 60xll x6em. 

UNO 8 102,553 820.424 

1.36 
QUEBRA-CABEÇA MAPA MUNDI - Confeccionado em 
M. D. E., base medindo 49 x 36.5 cm e 20 peças 
destacáveis formando o mapa mundi. 

UNO 15 147,420 2.211.300 

1.37 

TEATRO DA HORA - Idade: A partir de 3 anos. Material: 
M.D.F. Embalagem: Caixa de papelão. Confeccionado em 
M.D.F. usinado, composto por 5 peças de M.D.F. podendo 
ser utilizado para fantoches. dedoches. bonecos, etc. 
Contém bandõ em M.D.F. pintado e serigrafado em 
policromia 	ultravioleta 	atóxica, 	com 	as 	seguintes 
ilustrações: Sol - representando o dia de um lado, e lua - 
representando a noite do outro lado. Ao meio, um relógio 
com 2 ponteiros de E.V.A. 	2 pequenas janelas para 
dedoches, com cortininhas de T.N.T. Abaixo do bandô, 1 
janela grande, com 2 pares de cortina, presas por um varal 
de madeira fixas no teatro.(OBS: As cortinas podem sec 
Vermelha ou azul). 2 laterais para sustentação do teatro e 
1 peça frontal que forma a base do teatro, pintada e 
serigrafada em policromia ultravioleta atóxica. Medida do 
teatro montado: 80 x 35 x 107 cm. (Ob.: Fantoches, 
dedoches e 	bonecos 	não acompanham o produto). 
Embalagem: Caixa de papelão. 

UND 9 339,710 3057 390 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 16.696,933 

LOTE 2— DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO R$ 

21 

ALFABETO MÓVEL COLORIDO EM MADEIRA 
Embatag.m: Caixa em microondulado tamanho 22 x 16.5 
x 6,5 cm. Descrição: Caixa em micro ondulado tamanho 
22 x 16.5 x 6,5 em. Com  40 letras maiúsculas de forma em 

UND 4 102,553 410.212 

Trav. José Jor e, S/N 

Campo Velho, 63907-016- Quixadá-CE 
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madeira colorida com Unta atóxica tamanho médio 5 x 5 x 
1 	cm 	cada 	letra. 	Auxilia 	no 	desenvolvimento 	da 
observação, agilidade motora, 	habilidade de escrita e 
comunicação. Também ajuda a desenvolver o vocabulário, 
e a linguagem verbal se torna mais fluente e há maior 
interesse 	pelo 	conhecimento 	de 	palavras 	novas. 	0 
alfabeto móvel é utilizado desde o inicio da alfabetização 
para 	a 	apresentação 	das 	letras. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

/qJ %#L I( 

ft'ri  riS. 

05 
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2.2 

ALFABETO MÓVEL DE GRAU - Idade: A partir de 4 
anos. 	Material: M.O.F. Embalagem: Película de P.V.C. 
encolhivel. Descrição: Introduzir jogos no desenvolvimento 
da 	linguagem 	escrita, 	é 	a forma 	mais divertida 	de 
aprender. 	O 	alfabeto degrau 	possibilita 	formação 	de 
palavras pelo aluno, pelo professor e a reallízação de 
ditados, 	favorecendo 	a 	aprendizagem 	da 	letra 
cursiva. Descritivo 	detalhado: Confeccionado 	em 
M.D.F. 	130 peças. Jogo com 1 	expositor. serigrafado 
com tinta vinílica atóxica. Dimensões do produto 20cm x 
38csnx21 cm 

UNO 2 275,613 551,226 

2.3 

ARAMADO MINI VACA - Idade: a partir de 18 meses. 
Material: M.D.F., madeira e arame. Embalagem: Caixa de 
papel. Brinquedo confeccionado em madeira. M.D.F. e 
arame. Composto por 02 circuitos e 6 peças de formas 
variadas e coloridas. Arame resistente e pintado com tinta 
atóxica. 	Base 	serigrafada 	e 	ilustrada 	com 	tinta 	em 
policromia ultravioleta atôxica, peças pintadas com tinta 
atóxica colorida. Medida do produto: 10cm x 12,5cm. 
Embalagem: Caixa de papel. 

UNO 5 157,037 785.185 

2.4 

BAMBOLÉ COLORIDO - Idade apropriada: a partir de 2 
anos. BambolÕ colorido 60 cm diâmetro é confeccionado 
em plástico, Bambolear é uma brincadeira gostosa, que 
além 	de 	divertir, 	auxilia 	no 	desenvolvimento 	da 
coordenação motora, equilíbrio, noção corporal e espacial. 

UNO 7 20,187 141,309 

2.5 

BLOCOS DE CONSTRUÇÃO - Idade: A partir de 3 anos. 
Material: M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira, lacrada 
com película de P.V.C. encolhivel. Descrição: O pequeno 
engenheiro é um brinquedo que diverte crianças de 
qualquer faixa etária. Ele não só diverte como estimula a 
imaginação, a criatividade e a coordenação motora fina. 

UNO 2 92,940 185,880 

Descritivo 	detalhado: Confeccionado 	em 	M.D.F. 	50 
peças 	ilustrando 	blocos 	de 	construção. 	Pintadas 	e 
sengrafadas com tinta atóxica em um das faces. 

2.6 

BOLA DE PANO INFANTIL - Embalagem: Solapa 37 x 23 
x lO cm, Descrição: Bola confeccionada em feltro com 
enchimento em espuma 	tamanho 	13 cm diâmetro. 
Objetivo: O jogo favorece o entretenimento, além de 
desenvolver a concentração, a coordenação visomotora, a 
relação e orientação espacial, 	a percepção visual, a 
socialização, antecipação, planejamento e o raciocínio. 
Idade mínima recomendada: 3 anos 

UNO 7 100,417 702,919 

2.7 

CHINELÃO 	DUPLO 	- 	Idade: A 	partir de 	5 	anos. 
Material: Madeira. 	Embalagem: Envolto 	em 	filme 	de 
polietileno strech. 	Descrição: Essa divertida brincadeira 
desenvolverá 	equilíbrio, 	coordenação 	motora 	ampla, 
lateralidade e lateralização e o mais importante, trabalho 
em equipe. 	Descritivo detalhado: Confeccionado emUND 
madeira, um par com 2 suporte para os pés, direito e 
esquerdo, suporte para o pé com palmilha em EM.A. 
colorido e fita de nylon. Medida: 100cm x 10cm x 2 cm 
Embalagem: Envolto em filme de polietileno strech. 

3 147,420 442,260 

2.8 
CONHECENDO O CORPO HUMANO - Composto por 2 
quebra-cabeças, sendo um menino e outro menina. 
confeccionado em E.V.A., com medidas de 22 x 31 cm. 

UNO 5 201,903 1.009,515 

2.9 

CORRIDA DA COLETA SELETIVA- Idade: A partir de 4 
anos. 	Material: EVA., 	MOr., 	madeira 	e 	plástico. 
Embalagem: Caixa de papelão. Descrição: Tem como 
objetivo incentivar o destino correto do lixo, separando-o 
em plástico, vidro, papel e metal. Envolve atividades 

UNO 5 296,977 1.484,885 

Trav. José Joie,  S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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práticas e motoras. Descritivo detalhado: Conjunto de 06 
atividades para estimular a reciclagem, contendo 154 
peças. 

2.10 

DOMINÓ FIGURAS E FRUTAS 	Idade: A partir de 3 
anos. Material: M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira 
com tampa serigrafada. Lacrada com pelicula de P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó incentiva o raciocínio 
lógico, concentração e memória, além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica quando aliado a diferentes temas e 
disciplinas. 	Descritivo 	detalhado: 	Confeccionado 	em 

M.D.F. 28 peças de 1 x 3,5 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em uma das faces. 

UNO 4 83,323 333,292 

2.11 

DOMINO FIGURAS E PALAVRA - Idade: A partir de 3 
anos. Material; M.D.F. Embalagem: Caixa de madeira com 
tampa 	serigrafada. 	Lacrada 	com 	película 	de 	P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó incentiva o raciocínio 
lógico, concentração e memória, além de ser uma ótima 
ferramenta pedagógica quando aliado a diferentes temas e 
disciplinas. 	Descritivo 	detalhado: 	Confeccionado 	em 
M.D.F. 28 peças de 7 x 3.5 cm, pintada e serigrafada com 
tinta ultravioleta atóxica em urna das faces 

UNO 5 81,187 405,935 

2.12 

DOMINÓ 	FRASES 	- 	Idade: A 	partir 	de 	3 	anos. 
Material: M.D.F. 	Embalagem: Caixa de madeira com 
tampa 	serigrafada. 	Lacrada 	com 	película 	de 	P.V.C. 
encolhivel. Descrição: O dominó facilita a aprendizagem 
do raciocínio lógico, concentração e memória, além de ser 
uma 	ótima 	ferramenta 	pedagógica 	quando 	aliado 	a 
diferentes 	temas 	e disciplinas. 	Descritivo detalhado: 
Confeccionado em M.D.F. 28 peças de 1 x 3.5 cm, pintada 
e serigrafada com tinta ultravioleta atõxica em uma das 
faces. 

UNO 81.187 405,935 

2.13 

FANTOCHES FAMILIA NEGRA - Idade: A partir de 3 
anos. Material: Feltro e E.V.A. Embalagem: Saco plástico 
com 	solapa 	colorida 	em 	papel 	couché. 	Descrição: 
Confeccionados em feltro e EM.A. colorido. Kit composto 
Por 7 personagens caracterizados. Personagens: Vovó. 
Vovó, Bebé. Papai. Mamãe. Menino e Menina. Medindo 
aproximadamente 30 cm de altura. Embalagem: Saco 
plástico com solapa colorida em papel couchã. 

KIT 

r 

4 228.610 914,440 

2.14 o 

FANTOCHES LEGUMES 	Idade: A partir de 3 anos. 
Material: Feltro e EM.A. Embalagem: Saco plástico com 
solapa 	colorida 	em 	papel 	couchã. 	Descrição: 
Confeccionados em feltro e EM.A. colorido. Kit com sto 
por 	7 	personagens 	caracterizados. 	Personagens: 
Rabanete, Cebola, Berinjela, Abóbora, Milho, Pimentão e 
Cenoura. Embalagem: Saco plástico com solapa colorida 
em papel couchê. 

p 
	KIT 	3 	401.667 	1.205.001 

JOGO 	DAS 	CORES 	- Idade: A partir de 3 anos. 
Material: M.D.F. 	Embalagem: Película 	de 	P.V.C. 
encolhivel. 	Trabalhar a identificação e nomeação das 
cores, 	através 	de 	exercícios 	simples 	(individual) 	ou 
pequenas 	competições 	em 	grupos. 	Descritivo 
detalhado: Base da Madeira tamanho 24 x 10 x 5 cm, 

2.15 	com 6 pinos para encaixe das peças + 18 argolas, 	UNO 	3 	371.757 	1.115,271 
pintados com tinta atóxico nas cores vermelho, verde. 
amarelo, azul, laranja e preto + 1 dado em madeira com as 
6 cores correspondentes. 	Desenvolve a coordenação 
motora. a atenção, a concentração e a distinção de cores 
e formas, excelente para desenvolver a memória e a 
noção espacial. Plástico encolhivel. 
JOGO DE ARGOLAS LISO - Idade: A partir de 4 anos. 
Material: Madeira e M.D.F. 	Embalagem: Envoltos com 
Película de P.V.C. encolhivel. Descrição: Confeccionado 

2.16 	em M.D.F. e madeira. 5 pinos de madeira coloridos 
pintados com tinta 	atóxica, medindo 10 em x 2 cm. 5 	N 	4 	191,220 	7,8 
argolas de plástico resistente e coloridas. Base + pinos 
mede: 58 em 	7 	e x 11 cm. Embalagem: Envoltos com 
película de P.V.C. encolhivel. 

2.17 	JOGO DE MEMÓRIA ANIMAIS E FILHOTES - Idade: A 	UNO 	4 	79.907 	319,628 

Trav. José Jor e, SIN 
Campo Velho, 6390 -01 - Quixada-CE 
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partir 	de 	3 	anos. 	Material: M.D.F. 	e 	madeira. 
Embalagem: Caixa de madeira com tampa serigrafada. 
lacrada com película de P.V.C. encolhivel. Descrição: 
Confeccionado em M.D.F. 20 pares totalizando 40 peças 
de 5 cm x 5 cm cada, serigrafadas em policromia 
ultravioleta atóxica. Embalagem: Caixa de madeira com 
tampa sengrafada medindo 12.5 cm x 12.5 cm x 5 cm 
cada. Lacrada com película de P.V.C. encolhivel. 

L 

%\ 
Fis. b 	•t 

k 	Rubri' 

\COM 

2.18 

LOTO DE DESENHOS E RIMAS - Idade: A partir de 5 
anos. 	Material: M.D.F. 	Embalagem: Caixa de madeira, 
lacrada com película de P.V.C. encolhivel. Descrição: Um 
logo divertido com figuras coloridas, que irá chamar a 
atenção 	das 	crianças 	para 	o 	desenvolvimento 	da 
linguagem escrita e apropriação das rimas. Descritivo 
detalhado: Confeccionado em M.D.F., 30 peças, composto 
por 3 cartelas medindo 21 cm x 21 cm; 27 peças para 
sorteio, medindo 6 cm x 6 cm, serigrafadas com Unta 
ultravioleta atóxica. 

UNO 4 244.633 918,532 

2.19 

MINI KIT DE TRANSITO - Idade: A partir de 4 anos. 
Material: M.D.F. 	e 	madeira. 	Embalagem: Caixa 	de 
madeira com tampa serigrafada. lacrada com película de 
P.V.C. 	encolhível. 	Descrição: 	Brincando 	as 	crianças 
aprendem as leis de trânsito, percebem a importância de 
respeitar e despertam a atenção para os cuidados que 
devem tomar. Descritivo detalhado: Confeccionado em 
madeira e M.D.F. composto por 15 peças: 01 semáforo e 
14 placas de sinalização serigrafadas com as cores 
conforme as normas de trânsito, medindo entre 12 cm a 16 
cm de altura. Pintadas e serigrafadas com tinta ultravioleta 
atóxica. 

KIT 4 296,977 1.187 908 

2.20 

MONTE FÁCIL - Mochila com 1000 pecas Embalagem: 
mochila tamanho 40 cm x 32 cm x 15 cm. Descrição: 
Monte Fácil com 1000 peças produzidas em plástico, 
tamanho médio das peças: 5,0 x 3,0 x 1,5 cm. Este 
produto 	desenvolve: coordenação 	bi-manual. 
descnminação de cores, cnatividade, controle de força 
muscular, reconhecimento de semelhanças e diferenças. 
atenção. 	noção 	de 	tamanho. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

UND 3 316.207 948.621 

2.21 

PASSA FIGURA - Brinquedo com 	4 Peças Caixa em 
Madeira tamanho: 28 x 15 x 6cm + 4 figuras geométricas 
coloridas. Embalagem: Plástico Encalhável. Descrição: 
Caixa de Madeira tamanho 28 x 15 x 6cm e tampa com 4 
formas 	geométricas 	(quadrado, 	retângulo, 	triângulo 	e 
circulo) recortados para encaixe + 4 formas geométricas 
(quadrado, 	retângulo, triângulo e circulo) em madeira 
pintadas com tinta atóxica. 	Este é um excelente material 
para 	o 	desenvolvimento 	da 	coordenação 	motora. 	a 
atenção, a concentração e a distinção de cores e formas. 
excelente 	para 	o 	aprendizado 	da 	geometria, 	que 
desenvolve 	a 	noção 	espacial. 	Idade 	mínima 
recomendada: 3 anos 

UND 4 292,107 1.170,828 

2.22 

PESQUE E BRINQUE - idade: A partir de 4 anos. Material: 
M.D.F., madeira e nylon. Embalagem: Caixa de papelão. 
Descritivo Confeccionado em M.D.F., madeira e nylon. 
Composto por 20 peças: 12 peixes coloridos medindo 25 x 
12 cm, nas cores vermelho, verde, amarelo e azul, 04 
varas de pesca de 80 cm pintadas com tinta atóxica nas 
cores dos peixes, com 110 cm de corda branca presas em 
cada vara (caracterizando o anzol), e 04 suportes com 
Pinos, medindo 20 cm x 20 cm x 20 cm, coloridos e 
pintados com Unta atóxica nas mesmas cores dos peixes e 
das varas. Embalagem: Caixa de papelão. 

UND 2 158,103 316,206 

2.23 

PULA CORDA 2 M - Idade: A partir de 4 anos. Material: 
Madeira e nylon. Embalagem: Saco plástico com solapa 
colorida em papel coucha. Descritivo. Pular corda é uma 
atividade simples que auxilia na coordenação motora, 
esquema corporal, equilíbrio, lateralidade e lateralização e 
raciocínio. Descritivo detalhado: Pula corda com 2 metros 
de comprimento, cabos de madeira (empunhadeii) e  

UNO 7 29.700 207,900  

Trav. José Jorfá,  S/N 
r.mnn Velho, 6390 -010. fliíit,..a, 
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corda de nylon. 
o 

2.24 

QUEBRA-CABEÇA - Encaixe os números 1 ao 10 
Embalagem: Caixa de madeira tamanho 18 x 18 x 6 cm. 
Descrição: Caixa de madeira tamanho 18 Cm x 18 C1111  6 
cm, com 24 peças, sendo: 12 placas representando as 
floras, tamanho 12 em 	6x 0,3 cm impresso no MDF com 
processo seiigráflco. Objetivo: Desenvolve o raciocínio ao 
relacionar a imagem com as palavras, e auxilia no 
aprendizado de novas palavras utilizando a técnica da 
soletração. Idade minima recomendada: 3 anos 

UNO 5 

-- 

630.285 126.057 

2.25 
QUEBRA-CABEÇA GIGANTE - Confeccionado em M. O. 
E contendo 24 peças, formato de palhaço equilibrista. 
tamanho montado de 60 * 105 cm 

UNO 4 296.977 1.167.908 

2.26 
ROLA ROLA - Confeccionado em M. O. E e madeira, com 
Guizo e Bolinhas, medindo 26.5 x 9,5cm 

UNO 5 95.077 475,385 

2.27 

SETA SONORA DE NOTAS MUSICAIS - Idade: A partir 
de 	4 	anos. 	Material: M.D.F. 	Embalagem: Película 	de 
P.V.C. encolhivel. A música encanta os baixinhos e os 
grandões 	desenvolveu 	um 	completo 	material 	para 
desenvolver 	a 	alfabetização 	musical 	das 	crianças. 
Descritivo detalhado: Jogo confeccionado em MOr., base 
pintada e serigrafada em umas das faces com tinta 
ultravioleta atóxica com ilustrações das notas musicais 
(imitando um relógio) e ponteiro móvel de 22 cm fixo no 
centro da base. 

UND 4 147,420 589,680 

2.28 

TAPETE AMARELINHA COM FIGURAS - Idade: A partir 
de 4 anos. Material: E.V.A. Embalagem: Sacola de P.V.C. 
transparente 	com 	alça 	e 	zíper. 	Descrição: 	Jogo 
Amarelinha - Tapete confeccionado em E.V.A. 10 mm 
colorido, 10 bases de 31 x 31 cm. sendo 09 bases com 
números de 1 a 9 e representações das quantidades em 
figuras, mais 01 base com o rostinho de um menino e de 
uma menina. 02 discos de arremesso de 11 cm de 
diâmetro. Tapete montado mede aproximadamente: 82 x 
175 cm. Embalagem: Sacola de P.V.C. transparente com 
alça e zlper. 

UNO 1 158.103 158,103 

2 

BANCO 	IMOBIUARIO 	MUNDO 	- 	Contém 	na 
embalagem: 1 tabuleiro. 28 títulos de propriedade. 32 
cartões sorte ou revés. 380 notas, 80 casas plásticas. 2 
dados, 6 cartões, 6 peões e 1 manual de instruções. 

UND 2 264.930 529.860 

2 

CONES PARA TREINO - Material: Plástico. Embalagem: 
Caixa de papelão tamanho 30 x 50 x 20 cm. Utilizado em 
várias 	práticas 	esportivas 	para 	demarcação 	e/ou 
obstáculo. 	Desenvolve 	agilidade, 	equilíbrio 	e 	força 
Descritivo 	detalhado: 	Contém 	4 	cones 	em 	plástico 
tamanho 23 cm, base 13*13cm. 

UNO 4 59,823 239.292 

2.31 

JOGO PRA ONDE VAI NOSSO LIXO - Jogo em tabuleiro 
confeccionado em M. O. F. 	medindo 40 x 40 cm, 
acondicionado em caixa de M. O. E medindo 30 x 23 x 6 
cm 

UND 4 105,760 423.040 

2.32 
KIT TRANSITO - Confeccionado em M. O. F. contendo 14 
placas de sinalização medindo 20 x 20 cm e 1 semáforo 
medindo 15 x 20 cm. 

KIT 4 318,343 1.273.312 

233 

LOTO LEITURA MADEIRA - Idade: A partir de 5 anos. 
Material: M.D.F. e madeira. Embalagem: Caixa de madeira 
com tampa serigrafada, lacrada com película de P.V.C. 
encolhivel. Um jogo divertido com figuras colondas, que irá 
chamar a atenção das crianças para o desenvolvimento da 
linguagem 	escrita. 	Descritivo 	detalhado: Jogo 
confeccionado em M.O.F. 130 peças, composto por 5 
tabuleiros medindo 14.5 x 14.5 cm. 25 retângulos de 4 x 
2.2 cm, 	100 fichas (quadradinhos) medindo 2 x 2 cm, 
serigrafadas com tinta ultravioleta atóxica. 

UNO 5 127,123 635,615 

2 

PALAVRAS CRUZADAS - Idade: A partir de 5 anos. 
Material: Madeira, Embalagem: Lacrada com película de 
P.V,C 	encolhivel. 	Palavras 	cruzadas 	auxilia 	no 
desenvolvimento da linguagem escrita, estimulando o 
raciocínio lógico. Descritivo detalhado: Jogo formado por 
72 peças medindo 2 x 2,5 cm mais um tabuleiro medindo 

UNO 5 126.051 630,285 
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26 x 19 cm. Peças 	serigrafadas com tinta ultravioleta 

	 atóxica em ambas as faces. 

2 

PEGA VARETAS GIGANTE Confeccionado em M. O. F. 
com 	31 	varetas 	coloridas 	medindo 	55 	cm 

aproximadamente, acondicionado em caixa de M. O. F. 
medindo 60x11 x6cm. 

UNO 2 102,553 205.106 

2.36 
QUEBRA-CABEÇA MAPA MUNDI - Confeccionado em 
M. D. E.. base medindo 49 x 36,5 cm e 20 peças 
destacáveis formando o mapa mundi. 

UNO 5 147,420 737,100 

231 

TEATRO DA HORA - Idade: A partir de 3 anos. Material: 
M.O.F. Embalagem: Caixa de papelão. Confeccionado em 
M.D.F. usinado. composto por 5 peças de M.D.F. podendo 
ser utilizado para fantoches. dedoches, bonecos, etc. 
Contém bandó em M.D.F. pintado e serigrafado em 
policromia 	ultravioleta 	atóxica, 	com 	as 	seguintes 

ilustrações: Sol - representando o dia de um lado, e lua - 
representando a noite do outro lado. Ao meio, um relógio 
com 2 ponteiros de E.V.A. 	2 pequenas janelas para 
dedoches. com  cortininhas de T.N.T. Abaixo do bandô. 1 
janela grande, com 2 pares de cortina, presas por um varal 
de madeira fixas no teatro.(OBS: As cortinas podem ser: 
Vermelha ou azul). 2 laterais para sustentação do teatro e 
1 peça frontal que forma a base do teatro, pintada e 
serigrafada em policromia ultravioleta atóxica. Medida do 
teatro montado: 80 x 35 x 107 cm. (Ob.: Fantoches, 
dedoches e bonecos não acompanham o produto). 
Embalaqem: Caixa de papelão. 

UNO 3 339.710 1.019.130 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 24.721,929 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 101.418,86 (cento e um mil, quatrocentos e dezoito reais e 
oitenta e seis centavos). 

4. DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS ITENS 
4.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, 
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á 
sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou onde for mencionado na respectiva 
Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias: 
4.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
4.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 
4.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação: 
4.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
4.3. A contratada deverá fornecer os bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

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

Trav. José,Mc*e, S/N 
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5.1.8. 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; 

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

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os 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 de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
7.2. 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 emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405. Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.537.049/0001-20. 
7.3. O MUNICÍPIO 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 editalissimas e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
8.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos apresentados abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA  PROJETOS ATIVIDADES ELEMENTO DE 

DESPESAS 
FONTE DE 

RECURSOS 
16.02 - Fundo Municipal de 

Assistência Social 

08.244.0807.2.085 - Gestão 
dos Serviços de Proteção 

Social Básica 

3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo 

1€60000000 
Transferência de 

Recurso do FNAS 
16.02 - Fundo Municipal de 

Assistência Social 

08.243.0803.2.082 - 
Manutenção dos Serv. 

Primeira Infância do SUAS 

3.3.90.30.00 - 
Material de 
Consumo 

1660000000- 
Transferência de 

Recurso do FNAS 
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1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação. mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes- 
apf.apps.tcu.aov.br/)  
1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
1.2.1. 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. 
1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente á sua desclassificação. 
1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
1.4. 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. 
2. 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. 
2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
4. 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. 
4.1. 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. 
S. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede: 
6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
6.3. 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; 
6.4. Inscricão no Reqistro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

A: 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÕNICA N° 2022.05.03.01-PE 
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6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 1971; 
6.7. No caso de empresa ou sociedade estranaeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização: 
6.8. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou 
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade. 
6.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
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. 
7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal; 
7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
8.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
8.1.1. 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. 
8.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por 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; 
8.2.1. 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; 
8.2.2. 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; 
8.2.3. 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. 
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9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação 
de sua execução. 
9.2. 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. 
9.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica 
em questão, e: 
1-Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante: 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 
9.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.6.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno pode ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma 
9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, 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 para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.10. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.10.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.10.2. Constatado o atendimento as exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

9.11. DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que que não fomos declarados inidõneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas, conforr\e modelo constante dos Anexos deste edital. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

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



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação  

(0M15Sk9 C.E 

Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob 
as penas da Lei, de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
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 possível identificar quem assinou 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o 
inciso V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos 
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, 
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que tomou conhecimento do Edital e de todas as 
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a 
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, 
em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem 
assinou. 
e) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para 
os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, que não integra nosso corpo social, nem nosso quadro 
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração 
Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o 
carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

Trav. JosCJiS's4e, S/N 

Campo Velho 63907-011d- Quixadá-CE 
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Valor total do Item - 

PREFEITURA DE 	a' 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

° 	Rubrica 
COMISSAQ DE 

NpflTAÇ9/ 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica 2022.05.03.01-PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos. 

OBJETO: Aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do município de Quixadá-Ce 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

lote 

Obs: Repetir a tabela acima para os demais lotes, quando houver 

Valor Global da Proposta R$ 	(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01. deste Edital. 

Obs.: No preço cotado já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no minimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Trav. JoséJo?5 4
1 

S;N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 2022.05.03.01-PE 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 



PREFEITURA DE 	41 IM 
K QUIXADA 
w Gabinete do Prefeito 

Comissão de Licitação 

ANEXO IV - TERMO DE ADESÃO - BLL 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
BLL- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

&U F15 

kubiica 
COMISSAQ DE) 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 
Razão Social: 
Ramo de Atividade: 
Endereço: 
Complemento: Bairro: 
Cidade: UF: 
CEP: CNPJ: 
Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: RG: 
E-mail: CPF: 
Telefone Celular: 
Whatsapp: 
Resp. Financeiro: 
E-mailFinanceiro: Telefone: 
E-mail para informativo de edital 
ME/EPP: 	( ) SIM 	( 	) Não 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno 
conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
3. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 
quais venha a participar; 
4. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para 
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
5 Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e 
regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; 
6 .Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 111.1 
Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
7. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de 
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
8. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do 
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
9. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo 
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o 
prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última 
utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se 
pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações 
contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do 
Brasil qualquer mudança ocorrida. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
OBSERVAÇÃO:  OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES FIOU BREVE RELATO 
FIOU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICA QAS). 

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



• PREFEITURA DE 	, 

a7 QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

CP 
ANEXO IV.1 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL" OMSCE 

BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 	 •_9-,  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

Razão Social do Licitante: 
CNPJ/CPF: 
Operadores 
1 Nome: 

CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

2 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

3 Nome: 
CPF: Função: 
Telefone: Celular: 
Fax: E-mail: 
Whatsapp 

O Licitante reconhece que: 

- A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 
exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 
responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
II - O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
III - A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso: 
IV - O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no 
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não 
pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa de 
Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento 
de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Local e data: 	  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

Trav. Jpsé-Jbjge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

'QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

ANEXO V - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 	 Ru o 

\ COMISSAÇ CI 
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR N&AÇ f9 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado. com  vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por item adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do 
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) por item adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil. 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% 
e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ 
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil e ao 
automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na platafomia, o 
licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma 
eletrônica no respectivo item cancelado. 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao 
sistema de PREGOES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL - 
Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo 
com as regras usuais do mercado. 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e afluimos com todos termos contidos neste anexo 
e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÕRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO 
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 

Trav. José Mqe, S/N 
Campo Velho, 63907-011ú - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 

j' QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

ANEXO VI- DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	  sediada.(Endereço Completo), Declara, sob 
as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Eletrônico n° 	  instaurada pela Prefeitura Municipal de 	 que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

Trav. Josi Jot¼e, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

P, DE ç 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

Coe 	  
\• Rubrica 

\ COMISSÀQ DE J 

CNPJ/MF N° 	  sediada, (Endereço Completo) Declara, sob as penas da 
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e 
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

Trav. Joé Jo?ge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE41 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

ANEXO VIII- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 

(  FI 3t6  
Rubrica 

\ COMISSAQOE/ 
NUaTAÇÂQ 

CNPJ/MF N° 	 , sediada(Endereço Completo), Declaro que não possuímos, 
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93. 

(Local e Data) 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS. 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 

Trav. JoIé Jbcke, S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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'.Sfr QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

ANEXO IX - DECLARAÇÃO MEJEPP 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE 

DECLARAÇÃO 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

(Nome da empresa), CNPJ / MF n° , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 12312006 

Local e data 

Nome e n° da cédula de identidade do declarante 

t 
Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

'Fl 

° Rubdca 

WMISSAQ 
AÇÃO 

ANEXO X - DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 
Pregão 	 da 	Prefeitura 	Municipal 	de 	, 	que 	a 
empresa 	 tomou conhecimento do Edital e de todas as condições 
de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 
material de qualidade, sob as penas da Lei. 

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 

Trav. JopCJ* S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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QUIXADA 
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Comissão de Licitação 

 

ANEXO Xl - DECLARAÇÃO VÍNCULO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 

(Razão Social) 	 CNPJ/MF N° 	 Sediada 	 (Endereço 

Completo)Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório 

sob a modalidade 	n° 	 instaurada pelo Município de 	 não integra nosso 

corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão 

direto ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data: 	 

Local: 	  

Nome do declarante: 	  

RG: 	  

CPF: 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 

Trav. Jdsé Joi', SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Qulxadá-CE 
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QUIXADA 
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t 
\O- 	Rubrica 	

' 

COMISSAQ DE) 
'45tTAÇÂ57 CONTRATO N° 	 

ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA 
SOCIAL 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 do Fundo Municipal de 
Assistência Social sediada à Rua José de Alencar, 405, Bairro Centro, inscrito no CNPJ no 
13.537.049/0001-20, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Sra. 	-  , doravante denominados de CONTRATANTE, e do outro 
lado a Empresa 	 estabelecida na 	 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	 neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) 	 portador (a) do CPF/MF n° 	 apenas denominada de 
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2022.05.03.01-PE, 
em conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520. de 17/07/2002. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	( 	) a ser pago em conformidade 
com a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas 
pelo Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, 
observadas as condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do 
seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice IGP-M da Fundação Getulio Vargas. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial 
do contrato, na forma do artigo 65, II d" da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, 
estão incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com produtos, equipamento e mão de obras. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4.1. O presente contrato tornar-se-á efetivo a partir da data de sua assinatura com prazo de duração 
de até 31 de dezembro de 2022. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: 

Trav. Jqsflose, SIN 
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5.1. A realização das compras será de acordo com as solicitações requisitacfaW9l4ftL00óntratante, 
devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á 
sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou onde for mencionado na respectiva 
Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
5.2. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Os Bens adquiridos deverão ser entregues de forma Parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 
5.2.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.3. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela 
solicitação e consequentemente aceitação. 
5.3. A contratada deverá fornecer os bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
	 Elemento de despesas n° 	. Fonte de recursos: 	  

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimentolordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
7.2. 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 emitida em nome do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Alencar 405, Centro, Quixadá - Ce, 
inscrito no CNPJ sob o n° 13.537.04910001-20. 
7.3. O MUNICÍPIO 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 editalíssimas e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
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: 
6.1.3. 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(s) serviço(s) 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 hál para a adoção das medidas convenientes; 

Comissão de Licitação 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
	 'jKffAÇÂ0 

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 cláusulas contratuais; 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas as 
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES: 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520. de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2. Apresentar documentação falsa; 
10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.5. Não mantivera proposta; 
10.1.6. Cometer fraude fiscal; 
10.1.7. Comportar-se de modo inidâneo; 
10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
10.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
10.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
10.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
10.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
10.5. 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 Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 11  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas á autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
10.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846. de 10  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
10.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juriica, com ou sem a participação de agente público. 

Trav. Jo,9~ S!N 
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10.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causadospeía conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
10.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993. 
10.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 
10.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do 
mês subsequente á data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
14.1 Declaradas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
14.2.Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
14.3. Fica nomeado como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a). 	  o qual 
deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.4. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 
alterada e consolidada. 

Trav. Joé Jorgê S/N 
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Quixadá-CE, de de 

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

xxxxxxxxxx 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
CONTRATANTE 

xxxxxxxxxx 
Razão Social 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1.  
CPF: 

2.  
CPF: 

Trav. José JorØ, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Rubrica 

COMISSÂQ DE 
4IC1TAÇÂO 

o. 

OSÉ IVAN DEPA 

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° 2022.05.03.01-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. Início 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 ás 
08h59min do dia 23/05/2022; 4. Início 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, 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 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.05.03.01-PE, cujo objeto é 
Aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do município 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. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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Art. 3° - 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. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Iu 
Francisco Thiago Pess 
Código Identificador: 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identificado r: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 SÁ FELIX, 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 n°019/2021; 

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. 1°. - 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 Unico dos Servidores 
Públicos do Município de Quixadá-CE. 

Art. 20. - 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 SÁ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

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 toma 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. Início de recebimento das propostas: das 
O8hs00min 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. Início 
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, l andar, Campo Velho, Quixadá-CE, 
das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 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. Início 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 IVAN DE PAI VÁ JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:FC 1 5F38D 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Município de Quixadá, através da Secretaria de Saúde toma 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: RS 779.420,24 - CONTRATADA: Francisca Jamile de 
Oliveira Melo - ME, através de sua representante legal, a Sra. 
Francisca Jamile de Oliveira Melo. 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 EIRELI, 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 
vigência: 12 (doze) meses contados a partir de suas assinaturas. 
Assina pela contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Lady Diana 
Arruda Mota. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 27 
de abril de 2022. 
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A partir desta terça-feira 
(09/05), o consumidor terá 
mais uma surpresa: o aumen-
to do preço do diesel. A Pe-
trobras anunciou ontem, 9, 
a elevação do preço para as 
distribuidoras, que vai pas-
sar de R$ 4,51 para R$ 4,91, 
o que representa um aumen-
to de 8,87%. De acordo com 
a estatal, o diesel não sofria 
reajuste há 60 dias, ou seja, 
desde 11 de março. Com  o 
novo reajuste, o diesel já acu-
mula no ano alta de 47% nas 
refinarias da Petrobras. 

A Petrobras afirma ainda 
que, considerando a mis-
tura obrigatória de 90% de 
diesel A e 10% de biodiesel 
para a composição do diesel 
comercializado nos postos, 
a parcela da petroleira no 
preço pago pelo consumidor 
passará de RS 4,06, em mé-
dia, para R$ 4,42 a cada litro 
vendido na bomba. 

O reajuste foi realizado 
enquanto as cotações de die-
sel e gasolina apresentavam 
defasagem cm relação à pa-
ridade internacional, com 
a diferença em -27% para o 
primeiro e -22% para o se-
gundo. Na semana passada, 
os preços internacionais do 
petróleo acumularam au- 

mento de quase 4%, com o 
barril do Brent se mantendo 
acima de USS 110, depois 
que a União Europeia deli-
neou um embargo ao petró-
leo russo como parte de seu 
pacote de sanções mais duro 
até agora sobre o conflito na 
Ucrânia. 

O aumento foi justificado 
pela Petrobras informando 
que o balanço global de die-
sel está sendo impactado, 
nesse momento, por uma re-
dução da oferta frente à de-
manda. "Os estoques globais 
estão reduzidos e abaixo das 
mínimas sazonais dos últi-
mos cinco anos nas princi-
pais regiões supridoras. Esse 
desequilíbrio resultou na 
elevação dos preços de die-
sel no mundo inteiro, com a 
valorização deste combustí-
vel muito acima da valoriza-
ção do petróleo. A diferença 
entre o preço do diesel e o 
preço do petróleo nunca es-
teve tão alta' disse cm nota 
divulgada à imprensa. 

Gasolina 
De acordo com a Petro-

bras, o preço da gasolina 
não subirá agora, porém, 
na semana passada, subiu 
pela quarta semana segui- 
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deesao ,sato,,a,s 	 ti.r.s asa dos agastes da eedea/as, agastes aosos,tases da 54'000 
agastes que atendam aAtenção Primária campanha de sac:saçâa. de teepossabll.dado da Oeste/a-
tiada Saúde daOo,aadalCa Datas eko,a,,os 1.I'acoáa recebimento das propostas das 08t,dodia 
10I052022:2. Te,- da ,esab,e,e,to de propostas: as 085 da da 23i05/2022, 3. Abertura eJo/gat'teato 
das propostas das 08.015 ás 0859850 dia 23/05/2022: 4 Inicio os sessão da amputa de preços 
ás 091' do da 2105/2022 saiotes informações ria sata da Comissão da L,otaçâo. situada a Teao. 

Jose Jorge Mabas,s/t, l' andar, Campo Velho, Q,,eadãCE das o73ohao 11 30haeosta.esse.tse. 
ce.goo.bt. José loa, De Parva Jota,. 

Pata tira Municipal de Oooadã - Asso de Lataçao - o Ptegoaito de Co,sssáa da Lataçõa5 
toma poblos q.e, se otloostta à dsposção das interessado,, a 6/ilação oe Pagão E/at,Otoot ri- 

2022,05 	do tipo atosot peço por lo/e cujo objeto Aquisição da bssqaettos pata atender as 

necessidades da Sec,ctaso de Dasasoole,etc,tto Social da stos'opo. Datas a 80,8,/Os 1. /5,0,0 de 

sasetos/esto das propostas das 005 da dia 10:05/2022:2, F,,s da sesab atesto de p,opostas Os 088 

da da 10/0512022 3.Aba'loaeJulgamento das propostas das 00018 as 08 59t, da da 19105:2022, 
4, Inica da sessão de disputa da pagas os 091, da da 19/05:2022, acates informaçóes na sala da 
Comissão Cio Leotação,stosa4aãT'ao, Jose Jorge Maios. sie. l'andar. Campo Velha. Qoseada/CE. 

das 0730,/os ti 308 eso s,te 	e toe.se.goo.bt. Jose loas da Pa,oaJ,,so 

P400 Loa Mos,00pal de Oooada. Contratante a ogsatato Sesta/asa de Saúde, Lady Data Am-

da Mota. Secretaria. Extrato das Atos da Reg.stto da Preços teso Itantes do Pagão ElebOs,as 5' 
10.006/2022-PERP: ATAS' 10.006i2022-ASRP - Valo, global. R$ 779.420.24 - Contratada F,a,'c,soa 

Maeo.ATA 50' 10.006/2022.8 SRP - Valo, global: RS 19.346.40 - Contratada: C/,050 /,spasaao O'gea/ 

E/RELI. aI,aoás de soa representante legal a Sra. Ma,4 Ehzete Notas dos Santos Araújo. AIA NO' 

10/206/2022-O SRP —Vela, global 6527.60144. Contratada 68 Comunicação Visual E/RELI, atas-

ses da seu representante legal, o Sr. Renato Augusto de Assosçào 6,09,10. ATAS' 10.006/20224) 
SRP - 'lelo, global Ri 2790.90- Contratada João Pa,,b Barbosa da Silva Gtáf,ca, através de se" 

representante legal. OS', João Pauto Eatbosa da Silva. 05/elo Registra de preço pata lajota a even- jura 

aquisição de materiais gto9sos. Ptozo de ogettoa: '2(doze) e/asas cantados a patat da soas 

assinaturas. Data das assinaturas das Atas de Registro da Preço 27104.2022. 

P,ele.tota Municipal da Patatso,o -O Presidente da Comissão do L otasao torna publica o 'eso/tade 

da /o5astasto da hab,ktaçào da Tomada da Preços 9 2022.02.S.002- SEINFR.AlSeotetaea de kt-

fraasttotota e Oesasaoiatsesto Easõ,si co/os objeto Costtatação de empresa pata aptastaçáo 

dos saso'Sso da lesopo,ação da IoOo/açOes da ágoaea500ta aIO diversas oas 0/NICas '0 Moe.cpa. 
GostaIs/e projeto etsanexo parte alegaste deste processo. a saoat HABILITADAS. Aos Caos- 
ttoçâas E,,eC. EI Empreendimentos e Serviços LIda-Me 4410,0 	 ,e Alexandre Fa,,,a Oao,at E,teC. 

Otoatees Construções e 5ss-oços E,,al,, Nordeste Construções alstsaestsot/ta Ltda 803 Cossttolotd 
LIda T.C,S4a Silva CO/ss/ssçõasEaa/. Trevo teaga,,I,a,a&Saso 	imo.  
S&T Cossssçoos e LosaçOas a Mão da Obra LIda-Ma. Datava Construções a Serviços Errei, , Apta 

Coe,a,00 Satoços Projetos e Coss/saçoas E,-al, WU CosSttoÇOos a Serviços E 'eI,. Psstta Locações 

E Oca/Iças E,teC. PáIaloee/a Construções Transporte e Satstços E,tek, MV&R Locação a Construção 

E,eel INABILITADAS : Elay El/gast/asa Etsp,aasa,t,ta,t,os a Sat'e.pts E,,elceoa. Sertão Co,'dls.,çõas 

Sasocoso 
LocaÇOes Lida. Real Serviços E,,al, Mcde,tos Cosgttaçóes e Sa'o.pes Construtora VIpos 

E-1.. CONJASF tassle/Itota da aç,dagam roa. G7 Construções e Sa'oços E,,el,, Nova Construções 
Incorpora~a Locações E,te/,-ME EetOo Marcos Franca Alvas, és Se,ços da Construção E,teb. 

Batbosa Construções a Serv iços Ltda MatV,ys Construções o Serviços de Edil/nações E,,,/,, '/3, 

Cossltoçoes a Serviços E,,aI,. l°o/,s,paza Sot'o,ços e Construções E,tea. Faca Lotações e Etaptees-

dIa/atlas E reli Elesopo,ta Serviços Projetos o Construções E:'ak, Construtora Motaeo Ltda. F,oa 

ato errlo  apa/tltda data desta 200/a/ação, o prazo tasotsal previsto as artigo 109. ,,to,eO / alítlta a' 

ad Lei ae Lo/IaçÓos. Aio, ValA Pereira, 

Pto/e/o,a Municipal de Patambo -0 P,osioeste da Co3soosão do Licitação toma publico o Resultado 

do Ja6/asU'Ito da I'lablltaças da Cosos,êos,a Pública N' 2022,03.28,001 - SEINFRAlSostpta,a da 

esfraasstoso,a a Dasesoolo,esatoo Econômico), 50$, 001400 Coslataçáo da empresa pata eeasoç210 

dos sej'o,ços ao paoeIastaçao astarca em tratamento sapet5lsal 40210 750) e OnlaloaaÇàO saibro 

aNo de solo cos1paslado, se estrada goa liga o Cistite da Novo Assis a 86-020 00 tsosa/IPO. iate- 

o P15' 158172881, pede integrante ao ptocesso, a sabe,  ltABBLITADAS'AL Ta/oa,Ia Pos,'te,m 

1 el/es da Registro de CasAcAs. Cace/da Calca/e C.I.a t,21$7 - 10 ceder - Fereelaa 
Ceará CEP: e0135-2e3. Te/ataca: (ces) 3261.7101 mao. ,-/mal,aaae.,eaa,,br. OFIC/ 
RaGesTcAoeR, )OarASdrtee, C,,sr, seastaesuees/asCaavas ES.séa loisa Fast,s Oslo 

q
1-1 9,11,1 x11-11, Priod1. FIblino Pinheiro, 5-  Meio ocres An~ ficio, nà 433 
IrALLorzaefoNQo1ooTcodeRctedoiatooaooeFoaaas..saaestadoseeeetoil 

.. cumprimento 
dopaetot'ocae.. 181 09 da La' eR.7661T9, o/a pes pata da rOONTEPI.AN ENGENI'sSOIA .sOO. eec 

.I,O'ca 
de a'ta:le psoade, .ttso,:Iaso CaPO solos' 01.067.076/C000-00. o,ete sede se Roa Mosoan 

aWa/CE, CEP: 60.115.191. 

 

oram DEPOSITADOS ne 
Oficio Imobiliário 01 documentes 

_-1.— -0 '.9.'t'o da  000.550. sob a solo,Iaçáo 00326752.0 toal raasaesoeIooasão de 00000MONTO SEI /A VIT5C. oca 

de Ugoa com 2. 165,9 11 

1.902,26m2; Ama Vela. 02 — 3.103,22m1: S,sterinto viário com 5.83CASmii, sendo: RUA PROJET0 
01 c-  uma some de 1.828,20m~, RUA PROJETADA 02 com um. anosa de 1. 12-,54m~ e VIA COLETC 
PROJETADA cem uma área de 2.877,71m2; Afeb Res,dencusi (quadra unica; com 211.863,08m2. Esta 
o móvel livre e desembaraçado de ônus ate a presente data. As mp,g;~s de quem se ju 

seguintes uracter,stocas — terreno de 	 com m. total de 38.203,89m1. localiz.dC 

 jo 
Editei no 	 em 01 (um) do=ma-5 de maior c.rc,I&Çào desta 	tal. Fina 
pnow deste e Mo rovendo impugnei 5v41, efet 	o registro, "tendo os docunis~ à clarpooL, 
dos nteoressados, neste 
CérortiÔn., durante e$ #rores regulamentares. 
referitiroca encontra-se 
cem 	

e
Aprovad

o t2o22o3I2ee em data 
a. 	23/03/2022 
totlaáaaiCE. 52 da 
maio da 2C22. - 
Assinado ç,%a8aeaea 
--0 cela 	st.tuto 

Estado de Ceará - Caeaõee/a P40000 da Saúde da 00apab. - Ceaaó,e/a POS/loa d. SeeA 
Ibl.pab._ Aviso da Licitação — Tomada da Preços Pil.00112022-TP-AComissão Palmas, 
de L,s/açào dc Consorcio Público oa Saúde da /b:apaba, localizado na Roa Capitão p40/ 
sala 05 sssl,s. Ibapsa-CE. loIsa p001100 que se encontra á Sopsslçao aos VIa,rssados O EDI 
DA TOMADA DE PREÇOS N 01.00112022.TP cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRI 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. 
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA DE CONTRI 
INTERNO JUNTO AO CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE DA /PIAPABA-CPSI. goa se ma li. 
000,426 de Maio da 2022, as 09 001,5. O'/ola,,Oo Es/ta: pooata tal 050/05.05 co esaataÇo 005 
pata, da data dasla publicação 'o ho,a,o 505000 as 12 501, ebpedolllo ao publico 00 pelo p 
da TCM.-CE50p10'oateet oe,goa.Otlllsltaooeo. R,apstalCE 'O de Maio de 2022. Asca Coq 
Flese lima - Presidente da Comissão da Licitação. 

ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS -AVISO DE LICITAÇÃO 
Mos,c,p,o de Taltalas. torna põbl,co, po',stet,eéd,o da Co,s,ssoo Permanente de Licitação. 0 
lata real Pal licitação. na ~alidade FIação P,esasçal. autuado sob o e, 2022.05.03.00 
0010 objeto eaAquisição da recarga de Oagèsat hospitalar pata atender asnecessidades 
Unidade Mista de Saode Nessa Senhora das AsgosIas. sslos,oe na ',tasotasçd,t das ações 
asltestaltleeto da pasdetsia solosao i,os (COVID.19) dataste oeoet010,o Ssasse,to de 20 
sob a responsabilidade da Seç,eta,,a de Seode, com data de abe,lo,, ,sa,cada pata o dia 25 
maio de 2022. as 085 na Salada Comissão Permanente da Licitação O La//aI e Seus ano: 
osoosl,ats.se  U'sposloais se Sala da Com issão Pe,',latteele do L icitação. situada 'a Ao M 
Loaa Late Santos SIN. bairro Bolasdej,a. Sa/Idade da Tas,alas. Estado /00 Cea,0, baTo cotrto 
Porta  das L citações dos Musico osso s,Ie os Te,bo.'oa/ da Cestas da Estado de Ceara 11000.1 

se.gooi. /sfostsaçõas através ao 'Teálosa Oca 883540 1020 Tastalas/CE. 09 da 'salada 20 
Ftass,soa Batista da Silva Ga/d,00 - Presidente da CPL. 

10 	 Fortaleza, Ceará, Brasil Terça-feira, 10 de maio de 2022 	O ESTAD 

E C O N O M IA 

f41I ECONOMIA  
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 
R$ 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 "desalinhamento nos preços quanto 
a elevada volatilidade no mercado' Desde 11 de março, "a 
Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina mal-
te dos e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica 

rcado de cada produto', diz a estatal, cm 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 pseudocrítica 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. Alô, cami-
nhoneiros! Saudades de 2018, quando o litro do diesel era 
R$ 3,30 - motivo pelo qual pararam o País?! 

Prepare-se 
	

Fogo de palha 

	

Não há nada tão ruim 
	

A Abrava (associação 
que não possa ser piorado, 	de condutores) disse estar 
como dizem por aí. 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 

s continuem subindo. gás, na outra da gasolina e, 

	

1 de contas, o frete 	por conseguinte, o diesel. 
rodoviário caríssimo não 
	

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

dando certo e não reper- 
do insumo. 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 
Enquanto isso se aproxi- 	trocadilho). Isso é apenas 
ma, prepare o bolso. 	fogo de palha. 

Imposto de importação zerado para 11 produtos 
O Governo planeja um corte de 10% na tarifa geral 
de importação praticada pelo País. 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. 

IPVA 
	

Leilão 
A quarta parcela do 
	

O Detran-CE realizará 
IIPVA 2022 vence hoje. 
Neste ano, os contri- 
	mais um leilão virtual 

entre amanhã (11) e 
sexta-feira (13) de maio, buintes que optaram 
em Fortaleza. Serão pelo parcelamento foram 
leiloados automóveis, beneficiados com aba- 
sucatas e motocicletas. timento de 5%, podendo 
Ao todo, serão ofertados chegar a até 10% com o 
760 lotes. Hoje, será pos- desconto concedido pelo 
sível realizar visitação programa Sua Nota Tem 
presencial, de 8h às 17h, Valor para os participantes 
no pátio do leiloeiro, que acumularam pontos 

Ainda serão adicionados custos e margens de lucro das 
distribuidoras e dos postos de combustível, além do ICMS 

da, e voltou a marcar um do o maior valor nomii 
novo recorde nos postos de pago pelos consumido: 
combustíveis do país. Os da-  desde que a ANP passo 
dos foram divulgados pela fazer levantamento semai 
Agência Nacional do Petró-  de preços, em 2004. Ah 
leo, Gás Natural e Biocom- disso, o levantamento reg 
bustíveis (ANP). 	 trou alta no preço do pre 

O preço médio do litro da do diesel. Na semana, o 
gasolina ficou em R$ 7,295 lor combustível nos pi: 
nesta semana, o que repre-  tos registrou um avanço 
senta avanço de 0,16%, sen- 	0,30%, para R$ 6,630 o liti 

Estada de Cairá - Prata/tora Municipal de Ureeca - Extrato Termo Aditivo - Pt,ts 
Tateso Adotivo da TapIas//hattsealo ao Coo/tato a' 031308.2520-02 Contratante Secset 
Muni cipal de Obras Públicas. 0,108/se/o o Sa,o,ços Públicos. Contratado: BRUNO NUI 
DE FREITAS - CNPJ 17.274.1791001-18 00/elo. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0/A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE 
BOM SUCESSO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BALIZA 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE LOTE II CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEI 
TOSCA NA LOCALIDADE DE BALIZA. Valo, da ad,boo. REPLANILFIAMENTO DOS /7/ 
DO PROJETO BÁSICO COMO ACRÉSCIMO NO VALOR DE 6S2 26574, E SUPRES! 
TAMBÉM NO VALOR 06 Ri 2265,74 CORRESPONDENTE A 0.93% 00 CONTR, 
ORIGINAL. Dela da Assinatura do lelteo 40,1,00 0610512022, Islot,SaÇOes pmoIIc,tasl 
hol,e,a,I coo', Rebatia da Souza Aliso., - Coordenador da Dispas. da Obras PAbIo. 

a partir desta terça-feira 
Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias. Com  

novo reajuste, já acumula no ano alta de 47% nas refinarias 

em crise. 0 ltaú registrou lucro de R$ 7,361 bi no primeiro trimestre de 2022. O dado equivale 
crescimento de lO% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 2.8% em reI 
ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com balanço divulgado nessa segunda-feira (9) 

'fica 8,87% mais carc 



preço Assim, fica aberto o prazo recursal conforme art. 109 da Lei n' 8 

Maiores informações ria Sala da Comissão de Licitação, localizada na 

Marques, n° 378 . Centro, São Benedito/CE. 

São Benedito-CE, 9 de maio de! .'"2 

RONALDO LOBO DAMASCE 

Presidente da Comissão 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 905.02-2022-SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, 
localizada na Rua Marta Silveira Maciel, n2  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 gêneros 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-
municipios/.  

Pereiro - CE, 9 de maio de 2022 
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 4.27.01/2022 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
que o Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Juventude do Município, no 
exercício de novo juízo 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 nn 04.27.01/2022 cujo objeto: Aquisição 
de Kit Escola (Notebook, Webcam e Tripé), conforme Convénio 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, Oito a Rua: Juvenal Gondim, nQ 221. 
Bairro: Centro, I'indoretama/CE, no horário das 08h às 14h. 

JOSIMAR GOMES SOUSA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Extrato das Atas de Registro de Preços NQ 019/2022/SRP.01 e Pregão Eletrônico nn 
19/2022.02. órgão Gerenciador: 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 
J A Coelho Tavares - ME, CNPJ: 11.649.195/0001.11, Vencedora do Lote 02: R$ 
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 - CE. Signatários: 
Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas, Aurineide Pires de 
Lima Ferreira . Proprietária e José Roberto Coelho Tavares - Proprietário. Data da 
Assinatura da Ata de Registro de Preços: 09/05/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 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 n2  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 519h do dia 
19/05/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, s/n, lv andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2022.04.27.01.PERP 

O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação de Pregão Eletrônico nt 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 08h do dia 
23/05/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 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, in 
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 n2  10.006/2022.PERP. Contratante e signatário: Secretaria 
de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Secretária. Extrato das Atas de Registro de Preços: ATA 
No 10.006/2022-A SRP - Valor global: RS 779.420,24 Contratada: Francisca Jamile de 
Oliveira Meio - ME, através de sua representante legal, a Sra. Francisca Jamile de Oliveira 
Meio, ATA NO 10.006/2022-8 SRP - Valor global: AS 19.346,40 - Contratada: Clichê 
Impressão Digital EIRELI, através de sua representante legal, a Sra. Maria Elizete Nunes dos 
Santos Araújo. ATA N2 10.006/2022.0 SRP - Valor global: R$ 27.601,44 ' Contratada: R8 
Comunicação Visual EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Renato Augusto de 
Assunção Ribeiro. ATA N2 10.006/2022-D SRP - Valor global: R$ 2.798,88 - Contratada: João 
Paulo Barbosa da Silva Gráfica, através de seu representaste legal, o Sr. João Paulo 
Barbosa da Silva. Objeto: Registro de preço para futura 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 N2  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 
Municipio de São Benedito/CE, conforme projeto básico, Obteve-se o seguinte 
resultado: Foi declarada Vencedora a Empresa: Fortalece Construtora EIRLEI - ME, CNPJ 
NO 11.049.440/0001-50, com o valor global AS 228.926,82 (duzentos e vinte e Oito mil 
novecentos e vinte e seis reais e Oitenta O dois centavos) por apresentar o menor 

Este documento pode se, verificado no endereço eletrônico 

9 ft http.//*,x*,,,.go.b/use,,to,dde 65ev, pelo ccd,Oo 05302022051000266 

O Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura da seleção de melhor proposta para registro de 
preços visando faturas 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: 23/05/2022 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 AmaranteCE, 6 de Maio de 2022 
WYILIAN CRISTIAN NOBRE DE SOUSA 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE CONTRATO 

Extrato do Contrato N5 0145/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: ANTONIA C 5 
VASCONCELOS,CNPJ sob o NO 22.240.853/0001-33 . MATRIZ. Da Fundamentação: O 
presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico N' 22016 - SMS, e 
seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nç 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 Dr. 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: R$ 
30.000,00 (Trinta mil reais). Prazo de Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 
(doze) meses, contado a partir da sua publicação, na forma do parágrafo único, do art. 61, 
da Lei Federal nO 8.666/1993, podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, 
inciso II, da Lei Federal a' 8.666/1993, por ser considerado pela Contratante, Serviço De 
Natureza Contínua. Signatários: Representante da Contratante: Regina Célia Carvalho da 
Silva. Representante da Contratada: Antônia Costa da Silva Vasconcelos. Data da 
Assinatura: 09 de Maio de 2022. Rafael Gondim Vilarouca . Coordenador Jurídico da 
SMS. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  PE22007 . AMA (SRP) (BB 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 motosserras, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência. Modalidade: Processo SPU Nn P190743/2022. Edital do Pregão Eletrônico N2 
PE22007 - AMA (SRP( (86 Nn 930624(. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
http://licitacoes.sobral.ce.gos.br  e à Rua Viriato de Medeiros. P4' 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 NO PE22003 . GCMS (SRP) (BB Nt 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 NO P19653212022. Edital do Pregão Eletrônico Ne PE22003 - GCMS (SRP) (58 
NO 937492). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site; http;//licitacoes.sobral.ce.gov.br  
e à Rua Viriato de Medeiros, NO 1.250, 40  andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. 

Sobral-CE, 9 de Maio de 2022. 
MIKAELE VASCONCELOS MENDES 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2  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 NO TP22014 . SEINFRA. Valor do Edital: 
Gratuito, INFORMAÇÕES: Site: http://Iicitacoes.nobral.ce.gos.br  e Rua Viriato de Medeiros, 
NO 1.250, 40  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 NO 1611001/2021-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 Tauá-CE. 

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

Contrato: R$ 5.089.152,14 (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 meio 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 n0 00.611.868/0001-28, representado pelo Sr, Elizeu Bastos Lira. Tarsis 

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

e Serviços Públicos. 

Documento assinado xigtxieeete conforme MP o? 2.200-2 de 24/00/2001. CP 
sue institui aixfraestsxtxia de Chaves Púbi-cas Brasileira - 'cP-B'as,i. 


