
A Prefeitura Municipal de Quixadá toma público, para o conhecimento de quantos 
possam interessar, que, nos termos da Lei 10.520/2002 e Lei Complementar 123/06, através do Processo 
Licitatório na modalidade PREGÃO, autuado sob o n° 2022.04.28.01-PP na forma PRESENCIAL, e do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, regime de execução indireta com empreitada por preço global, estará 
realizando no dia 18/05/2022, a partir das 09h00min, sessão de protocolo e abertura de ENVELOPES 
DE "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" para a Contratação de 
serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores e terminais virtualizados, impressoras, 
redes de informática e gerenciamento das redes de responsabilidade das diversas secretarias do 
município de Quixadá/Ce, na forma descrita no Anexo 1 - Termo de Referência, conforme cláusulas, 
critérios e condições deste Edital. 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N°2022.04.28.01-PP 

PREFEITURA DE 

UIXADA 
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1. DO OBJETO: 
1.1. O objeto de contratação do presente Edital é a Contratação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva em computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento 
das redes de responsabilidade das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce. 

1.2. DAS NORMAS LEGAIS: 
1.2.1. A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal n° 8.666/93, da Lei 
10.520/2002 e Lei Complementar 123/2006 e alterações. 
1.2.2. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos no 
edital, as normas da Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil 
Brasileiro (Lei 10.406/2002). 

2. DO LOCAL E RETIRADA DE EDITAL: 
2.1. O local de realização da presente licitação será na Sala da Comissão de Licitações, localizada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n- 1° andar, Sala da Licitação, Bairro Campo Velho, Centro Administrativo da 
Prefeitura, Quixadá-Ce e o local de retirada do edital será no endereço supracitado ou no site: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações - TCE. 

2.2. Constituem anexos do presente EDITAL: 
ANEXO 1 - Termo de Referência; 
ANEXO II - Proposta de preços Padronizada; 
ANEXO III - Modelo da Declaração de não Contratação de Menor; 
ANEXO IV - Modelo da Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação e Contratação; 
ANEXO V- Modelo de Declarações Diversas/Procuração Particular; quando for o caso; 
ANEXO VI - Modelo minuta de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
ANEXO VII - Minuta do Contrato. 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 
3.1. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: 
3.2 Poderão participar da presente licitação pessoa jurídica ou física localizada em qualquer Unidade da 
Federação, que atenda a todas as condições exigidas neste edital, observados os necessários requisitos 
de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira. 
3.3. Só poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer licitante 
no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos: 

- Documento oficial de identidade; 
II - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com os atos 
constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário 
individual, no caso de pessoa jurídica, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exerc 
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direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração ainda deverá indic 
outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destina 

	Rubrica" 

interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata COMISSAD 

e os demais fins pertinentes ao certame, em nome da licitante, poderes para, na forma da lei, e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. OBS: não serão aceitas 
procurações (públicas ou particulares) com prazo de validade acima de 01 (um) ano civil, a contar 
da data da sua emissão. 
3.3.1. Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de representação, sócio- 
gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser apresentados juntamente com o 
documento de identidade, documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa 
jurídica, ata de sua eleição, etc), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4. DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.4.1. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores, e ainda; 
a) Que tenham sido declaradas inídôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU. A Comissão fará pesquisa no 
site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das 
participantes que se enquadrem nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
e) Autor do Termo de Referencia ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
f) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
g) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais; 
h) 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; 
3.4.2- Para averiguação do disposto contido no item "a" acima, a licitante deverá apresentar no ato do 
envio da habilitação consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
CEIS, emitido via internet no sítio do portal da transparência do governo federal 
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis),  para comprovação ou não se a empresa sofre 
sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar 
contratos com a Administração Pública. 
3.4.3- Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação. 
3.4.4- 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. 
3.4.5 - E 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. 

3.5. DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS:  
3.5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope 1), e a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
(Envelope 2), deverão ser prestados junto ao(a) Pregoeiro(a) (a) e Comissão de Apoio, em envelopes 
distintos e hermeticamente fechados, devidamente identificados, conforme a seguir, sendo aceita a 
remessa via postal: 
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3.5.1.1. Em caso de envio dos envelopes de Proposta e Habilitação pela via postal, o(a) Pregoeiro(a)(a) e 
Equipe de Apoio não se responsabilizará se os mesmos não cheqarem a tempo hábil  para a abertur 
do certame. 

- envelope contendo os relativos à Proposta de Preço: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PREGÃO n.° 2022.04.28.01-PP 
OBJETO: 	 
LICITANTE: 	 CNPJ: 	  
ENVELOPE no oi (PROPOSTA DE PREÇOS) 

II - envelope contendo os documentos de Habilitação: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
PREGÃO n.° 2022.04.28.01.PP 
OBJETO: 	 
LICITANTE: 	 CNPJ: 	  
ENVELOPE n°02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

o- Rubrica 
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3.5.2. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou digitada, 
devidamente assinada, rubricada em todas as suas páginas, conforme modelo do Anexo II, devendo 
conter no mínimo: 
a) A modalidade e o número da licitação; 
b) Endereçamento a(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura de QUIXADÁ; 
c) Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme o caso, 
número da conta corrente, agência bancária, identificação do respectivo banco, e se houver, número do 
telefone/fax, e endereço eletrônico; 
d) Prazo de fornecimento máximo conforme os termos do edital; 
e) Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital, não 
serão aceitos a cotação de quantidades inferiores ou superiores as constantes no Anexo 1; 
f) Os valores unitários em algarismos e por extenso de cada tem; 
g) Valor Global dos itens, em algarismo e por extenso; 
h) Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitados, inclusive a 
margem de lucro. 
i) A proposta de preços deverá ainda estar assinada por representante, legalmente constituído para tal 
fim; 
3.5.3. A proposta de preços terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do 
envelope, sendo este considerado como válido, no caso de omissão. 
3.5.4. Ocorrendo divergência na proposta entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário, e entre o 
algarismo e extenso, prevalecerá o extenso. Não será permitido alterar valor da proposta por erro, sendo 
o mesmo desclassificado. 
3.5.5. Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 
3.5.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento 
não previsto em lei. 
3.5.7. A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação dos fornecimentos e as condições de participação, 
competição, julgamento e formalização do Pregão Presencial, bem como a aceitação e sujeição integral 
às suas disposições e à legislação aplicável, as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/9 	suas alterações 
posteriores. 
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3.5.8. Serão desclassificadas as propostas: 
a) Que não atenderem as especificações deste Edital; 
b) Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços inexequíveis (na forma do A 
48 da Lei de Licitações). 
c) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
d) Que não estejam assinadas pelo responsável legal da licitante; 
e) Que apresentarem condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências 
deste Edital; 
O Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, nem preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
g) Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente, configurado nas 
Propostas de Preços das proponentes, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma 
alguma, como motivo para desclassificação da proposta. 
3.5.9. A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 
a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a licitante 
vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o julgamento da 
licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou jurídica), aposição do 
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG, 
nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e 
função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da 
empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados poderão ser 
apresentados após o julgamento da licitação. 
3.5.9.1. A Carta Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados na proposta inicial, 
inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, contemplando todos 
os itens, atualizados em consonância com o preço obtido após a fase de lance/negociação. 

3.5.10. DO CREDENCIAMENTO: 
3.5.10.1. CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, 
devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, o qual será o único admitido a intervir 
nas diversas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante 
representado. 
3.5.10.2. Cada representante deverá apresentar ainda: 
3.5.10.3 TRATANDO-SE DE PROPRIETÁRIO OU SÓCIO ADMINISTRADOR: 
3.5.10.3.1. Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
3.5.10.3.2. Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Firma 
Individual! Certificado da Condição de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores; em se tratando 
de MEl, o documento que é disponibilizado por meio do sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
3.5.10.3.3. Apresentar a Declaração de pleno conhecimento e de atendimento às exigências quanto à 
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40,  inciso VII da Lei. 10.520/2002. 
Conforme modelo do Anexo IV do edital; 
3.5.10.3.4. Verificação, conforme determina o item 3.4.2, através de consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, emitido via internet no sitio do portal da transparência do 
governo federal, para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito 
restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 
3.5.10.4. TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL:  
3.5.10.4.1 - Cópia do Documento de identidade de fé pública com fotografia; 
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3.5.10.4.2. Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Fim 
Individual! Certificado da Condição de Microempreendedor Individual) em vigor, devidamen 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade p 
Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores; em se tratando 
de MEl, o documento que é disponibilizado por meio do sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
3.5.10.4.3. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR, (acompanhado com os 
atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresáno 
individual, etc, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura). A procuração ainda deverá indicar outorga de poderes 
para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destina, ofertar lances verbais, 
interpor recursos administrativos, apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata 
e os demais fins pertinentes ao certame, em nome da licitante, poderes para, na forma da lei, formular 
ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante. OBS: não serão aceitas procurações (públicas ou particulares) com prazo de emissão 
acima de 01 (um) ano civil, a contar da data da sua emissão. 
3.5.10.4.4. Apresentar a Declaração de pleno conhecimento e de atendimento às exigências quanto à 
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 40, inciso VII da Lei. 10.520/2002, 
conforme modelo do Anexo IV do edital; 
3.5.10.4.5. Verificação, conforme determina o item 3.4.2, através de consulta ao Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, emitido via internet no sítio do portal da transparência do 
governo federal, para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito 
restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 
3.5.10.5. Na ocasião do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão 
participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, devendo para isso, DECLARAR, para fins legais, sob as penas da lei, que 
cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 30, que estão aptas a 
usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações 
relacionadas no §40  do artigo 30  da citada Lei complementar, sob pena de assim não fazer, não poder 
usufruir dos benefícios concedidos pela referida lei. 
3.5.10.6. Devendo apresentar em anexo a esta declaração, prevista no item 3.5.10.5 a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, com data não inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do 
certame, da sede a pessoa jurídica (quando se trata de ME e EPP). 
3.5.10.7. Os documentos de credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em separados 
dos envelopes de habilitação e proposta de preço, para que possam ser analisados no inicio dos 
trabalhos, antes da abertura desses envelopes. 
3.5.10.8. Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de mandato ou 
procuração pública acompanhado de documento que comprove a tituladade do outorgante; 
3.5.10.9. Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou titular 
de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados 
documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc.), 
nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 
3.5.10.10. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem, poderão 
participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. 
3.5.10.11. A incorreção ou não apresentação do instrumento de mandato, da comprovação de que se 
trata o sub ITEM 3.510.2, implicará no não credenciamento do licitante. Obviamente ainda sendo 
aceitadas os documentos de habilitação e proposta de preços. Apenas a licitante não terá representante 
credenciado. 
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3.5.10.12. Não poderão participar licitantes com sôcios, cooperados, diretores ou representantes comuns 
ou em grau de parentesco direto. 
3.5.10.13. Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócio 
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá 
participar do certame. 
3.5.10.14. Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes 
participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão 
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
3.5.10.15. A não apresentação da exigência do item 3.5.10.3.4 por parte do licitante não implicará 
ausência de documentos para efeito de descredenciamento, uma vez que poderá ser verificado pelo 
Pregoeiro tal exigência conforme reza item 3.4.1. "a" deste edital. 
3.5.10.16. Não nos responsabilizamos por envelopes que chegarem após a licitação; caso mandem pelo 
correio, certifiquem-se com o setor de licitação a chegada do mesmo, pelo menos 24h (vinte e quatro 
horas) antes da licitação, os envelopes de documentação enviados pelo correio caso não forem abertos 
os mesmos serão fragmentados caso a empresa não os retire. 
3.5.10.17. Toda documentação apresentada em cópia deverá estar autenticada em cartório competente. 
Conforme determina o Art. 32 da Lei 8.666/93. 

w 
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3.6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
3.6.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma única via, 
e ser apresentado na forma do subitem 3.5.1, II, deste edital, com os seguintes documentos: 

3.6.2. PESSOA JURÍDICA: 
3.6.2.1 - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, 
devidamente registrados pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou Orgão Equivalente, do domicílio 
sede do licitante, acompanhado de cópia de identidade, CPF e comprovação de eleição de seus 
administradores atuais; 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS: 
decreto de autorização expedido pelo órgão competente; Os atos constitutivos das empresas licitantes 
deverão estar acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser 
substituídos, preferencialmente, pela respectiva consolidação. 
f) NO CASO DE SOCIEDADE POR ACÕES: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrados pela Junta Comercial do domicílio sede do licitante, acompanhado de cópia de 
identidade, CPF e comprovação de eleição de seus administradores atuais. 
g) 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; 

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva.  

h). Cópia de Documento Oficial com foto e CPF, de Sócio-Administrador ou do titular da empresa; 

3.6.2.2- PROVA DE INSCRIÇÃO:  
a) Fazenda Federal (Inscrição no CNPJ); 

Trav. Jos orge, S/N 

Campo Velho, 65967-010 - Quixadá-CE 
d1 

v 



PREFEITURA DE 

UIXAUA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

b) Fazenda Estadual ou Municipal (FIC ou ISS); 

3.6.2.3 - RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.2.3.1. Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Divida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n°1.751, de2de outubro de 2014); 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante); 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei; 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT; 

3.6.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
3.6.2.4.1- Comprovação feita através de certificação, que dispõe no quadro de funcionários ou societários 
da empresa, profissional que detém conhecimento nas melhores práticas de gerenciamento de Ti e 
capacitação de melhor qualidade dos serviços de tecnologia da informação. 
3.6.2.4.2- Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
3.6.2.4.3. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja 
execução ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, 
conforme o caso. 
3.6.2.4.4. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 3.6.2.4.3, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
3.6.2.4.5. 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. 

3.6.2.5 -RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
3.6.2.5.1. 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 no superior a 30 (trinta) dias. 
3.6.2.5.2. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 1 .101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homolog.,')al do plano de 
recuperação. 
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3.6.2.53. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem 
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: 
3.6.2,5.4. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
3.6.2.5.5. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - 
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por 
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da 
empresa; 
3.6.2.5.6. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

3.6.2.6- DEMAIS EXIGÊNCIAS:  
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF - 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 (ANEXO III), 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. 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, 
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo apresentado (ANEXO V), 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, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado (ANEXO V), 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. 

3.7- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 02. 
3.7.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
3.7.2- Em originais ou publicação em órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em Cartório, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá 
ser exibido exclusivamente em original; 
3.7.3- Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira à última página, de 
modo a refletir seu número exato. A inobservância deste item não tornará o licitante inabilitado; 
3,7.4. Se o licitante for a MATRIZ, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se 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; 
3.7.5. Caso o licitante pretenda que uma de suas filiais/matriz que no o participante desta licitação, 
execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos. 
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3.8. OBSERVAÇÕES - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPR 
PORTE (EPP), E OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEl); 
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3.8.1. Nos termos dos arts, 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/06, as MEl, ME e EPP, dever 	FIs.j. 
apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição c4 
relação à regularidade fiscal: 
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as MEl, ME e EPP à 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante 
justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1°, art. 43, do mesmo dispositivo na Lei 
Complementar n°. 123/2006, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 
declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 

Comissão Permanente de Licitação 
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4. DA SESSÃO DE PREGÃO: 
4.1. A sessão de pregão ocorrerá na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Quixadá, à Trav. José Jorge Matias, s/n- 11  andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, sob presidência do 
Pregoeiro(a) e com o auxílio da Equipe de Apoio, no dia e horário previsto no PREÂMBULO, observando 
os seguintes procedimentos: 
1. Credenciamento dos representantes das empresas, e Protocolo da Declaração de Atendimento dos 
Requisitos de Habilitação e Contratação - Anexo IV, dos envelopes de proposta e dos envelopes de 
documentação; 
II. Abertura dos envelopes de proposta tempestivamente prestados/protocolados e verificação de 
conformidade da proposta com os requisitos do Edital, sendo também desclassificadas as propostas que 
sejam incompletas para determinado itens; 
4.2. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante com proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à 
de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 
4.3. Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
item 4.2, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus 
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
4.4. Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços decrescentes. 
4.5. O Pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e os demais, em ordem 
decrescente de preço. 
4.5.1. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
4.5.2. Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 
4.5.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão do 
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, no final da etapa competitiva. 
4.6. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará a existência de ME e EPP, para os 
efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006. 
4.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
4.8. Será verificada a conformidade entre a proposta escnta de menor pre . • .. valores estimados para 
a contratação. .
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4.9. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão 
observado, primeiramente, o disposto no item 4.9.1. 
4.9.1. Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/06, será observado: 
a) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que os lances apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedor individual sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor lance; 
b) a microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem 
classificada terá a oportunidade de apresentar imediatamente novo lance, sob pena de preclusão; 
c) o lance mencionado na alínea anterior deverá ser inferior àquele considerado vencedor do certame, 
situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora deste novo lance (ME ou EPP ou 
MEl); 
d) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou microempreendedor 
individual, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs ou MEIs remanescentes, na 
ordem classificatóna, para o exercício do mesmo direito; 
e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
e microempreendedor individual que se encontrem enquadradas no disposto na alínea "b", será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o melhor lance; 
O na hipótese da não contratação nos termos previsto na alínea "b", o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta ohginalmente vencedora do certame; 
4.10. A proposta vencedora deverá ser apresentada com o valor unitário de cada item e o valor global, 
não podendo o valor unitário e o global da proposta ser superior ao estimado pelo Município. 
4.11. Apôs o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referência definido pela administração pública. 
4.12. Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da 
etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta subsequente, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor para a Administração. 
4.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 
penalidades constantes deste edital. 
4.14. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01 
(Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com 
irregularidades, bem como os que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, 
serão considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior. 
4.15. Considerar-se-ão preços manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 
4.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 
específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos 
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão às 
primeiras. 
4.17. Não ocorrendo o registro do preço da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 
condição prevista no caput, observada a ordem classificatóna, para o exercício do mesmo direito; 
4.18. O Pregoeiro deverá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras estabelecidas neste Edital. 
4.19. Na hipótese de não ocorrer o registro de preços nos termos previstos na condição indicada no 
caput, o preço a ser registrado será o da proposta originalmente vencedora do certame. 
4.20. Encerramento da fase de lances verbais e declaração do vencedor e aberto os documentos de 
habilitação, sendo concedido aos licitantes o direito de manifestar o interesse, desde que fundamentado, 
de interpor recurso; 
4.21. Abertura do envelope de documentação do vencedor e, atendido os requisitos de habilitação 
previsto no edital, adjudicação do item à licitante pelo Pregoeiro; 
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4.22. Encerrada a fase de lances, não caberá desistência da proposta, sob pena da aplicação d 
penalidades previstas no item 10 deste edital, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis. 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
natural ou jurídica devidamente interessada, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
ato convocatório deste Pregão Presencial. 
5.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que 
não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatóno 
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
5.4. Serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição 
confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, ou ainda através 
do e-mail: licitaçãoquixada.ce.gov.br, que preencham os seguintes requisitos: 
5.4.1. O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura de Quixadá; 
5.4.2. Identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatôrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, 
número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Quixadá ou através do e-mail: 
Iicitação@quixada.ce.gov.br,  dentro do prazo editalicio; 
5.4.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; 
5.4.4. O pedido, com suas especificações; 
5.5. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
5.6. A resposta do Município de Quixadá será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação 
de cópia da integra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Prefeitura de Quixadá, e 
constituirá aditamento a estas Instruções. 
5.7. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 
5.8. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos 
do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas/habilitação. 
5,9. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
5.10. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a autoridade superior, 
poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir 
sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando 
o prazo para a resposta. 
5.11. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

6. RECURSOS: 
6.1. RECURSO ADMINISTRATIVOS: 
6.1.1. Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro em ata da síntese das 
suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
6.1.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 
6.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, 
importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
licitante vencedor. 
6.1.4. A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultado ao 
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Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 
6.1.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
aproveitamento. 
6.1.6. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados n 
Setor de Licitação deste município. 
6.1.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador de 
Despesas homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) 
vencedor(es) do certame, determinando a contratação da adjudicatária. 
6.1.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
6.1.9- DOS REQUISITOS FORMAIS PARA OS RECURSOS: 
6.1.9.1 - O pedido deverá ser apresentado em duas vias pelo representante legal da empresa no setor de 
licitação no prazo estipulado no item 6.1.1, com dados de contato da recorrente no qual a Comissão 
Julgadora enviará resposta ao pedido. 
6.1.9.2- Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro 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, domicílio, 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. 
6.1.10. Deverá ser protocolado dentro do horário de expediente do órgão. 

DE 

EÊ 
ubrfca "A 

COMISSAÇ DE 1 
LtC1TAÇÂQ/' 

7. DO CONTRATO 
7.1. Realizada a homologação do processo, o proponente vencedor deverá assinar o contrato no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado em caso de 
situação justificável e aceita pela Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) comparecer 
no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce para realizar a assinatura do 
referido contrato, ou providenciá-la por e-mail através de assinatura digital. Desta forma, a(s) 
proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital. 
7.1.1. Para a assinatura do contrato, o proponente vencedor deverá apresentar nova certidão negativa 
válida, caso as certidões apresentadas para Habilitação tenham expirado sua validade entre a data da 
entrega do envelope II - HABILITAÇÃO e a data da assinatura do contrato, bem como a Certidão ou 
termo de enquadramento expedida(o) pela Junta Comercial, nos termos do Artigo 8°, da IN 103 de 
30/04/2007. 
7.2. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do instrumento contrato, se 
recuse assiná-lo ou retirar o instrumento equivalente, implicará na decadência do direito à contratação. 
Neste caso, a Prefeitura Municipal de Quixadá, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
procederá a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 
procedimento licitatóno, nos termos do Artigo 40,  Inciso XXIII, da Lei Federal n° 10.520/02. 
7.2.1 A recusa do adjudicatário em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo estabelecido no 
presente edital, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 
previstas no Artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores e nas sanções administrativas 
previstas neste edital. 

8. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
8.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as 
normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. 
8.2. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pelo gestor da Secretaria 
Contratante. 
8.3. O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante 
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terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, n 
ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
8.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontament 
atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
8.5 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na 
Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada 
a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes. 
8.6. Deverá ser observado na execução do contrato o que está previsto no Termo de Referência, anexo 
ao presente edital. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
9.1. A vigência do respectivo Contrato terá vigência por 12 (doze) meses a contar da data de sua 
assinatura. Podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei n° 8.666/93. 

10. DAS SANÇÕES: 
10.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a Ordem 
de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de QUIXADA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
10.1.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na entrega dos bens; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
10.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer 
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no endereço constante do 
cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens; 
10.1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias da entrega do bem; 
10.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a entrega dos bens, 
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na Lei n.° 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo ou do contrato, conforme o caso; 
10.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
10.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
10.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de  / 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
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10.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular proces 
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório. 	 o- 
10.4.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampI 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
QUIXADA e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos. 

11. Dos RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 
11.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETOS ATIVIDADES FONTE DE RECURSOS 

06.01 - Sec. de Plan. e 
Finanças 

04.123.0402.2.008 - Manutenção e Operacionalização das Ativ. 
da Sec. de Plan. e Finanças 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

08.01 - Sec. da 
Educação 

12.122.1215.2.020 - Manutenção e Funcionamento da Sec. da 
Educação 

1500100100— Receita de 
Imposto e Trans. - Educação 

10.01 - Sec. Da Saúde/ 
Fundo Mun. De Saúde 

10.122.1001.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Sec. da 
Saúde 

1500100200— Receita de 
Imposto e Trans. - Saúde 

10.01 - Sec. Da Saúde / 
Fundo Mun. De Saúde 

10.301.1001.2.050 - Manutenção e Funcionamento da Atenção 
Primária 

1600000000— Transferência 
SUS Bloco de Manutenção 

16.01 - Sec. de Desenv. 
Social 

08.122.04.02.2.071 - Gerenciamento e Operacionalização da 
Sec, de Desenv. Social 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.243.08.03.2.082 - Manutenção dos Serv. Primeira Infância 
do SUAS 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.244.0807.2.084 - Gestão dos Serviços de Proteção Especial 
PSE 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.244.0807.2.085 - Gestão dos Serviços de Proteção Social 
Básica 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

- 
08.244.0807.2.088 - Apoio as Aço es do IGD BF 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
12.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 
d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 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 
Av alegações de prática prevista na cláusula 19  .11  deste Edital; 
(b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o o :nismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 	 ,-.- 	ii 
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12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, median 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento d 
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. 
12.3. 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. 
12.4. 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. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO DE TERCEIROS: 
13.1 - Não será permitida no presente Pregão, a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial 
de seu objeto. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1. A Prefeitura Municipal de Quixadá poderá revogar o presente edital e/ou a licitação, por interesse 
público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação sempre em despacho 
fundamentado, sem que caibam às licitantes quaisquer indenizações ou reclamações. 
14.2. Os casos omissos e dúvidas com relação a presente licitação, como também a este edital, serão 
resolvidos pelo Pregoeiro e respectiva Comissão de Apoio. 
14.3. A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(a)/Ordenador(a) 
Gestor(es). 
14.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-
se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal 
no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 
14.5. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da 
Comarca de Quixadá-Ce 
14.6. Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre o disposto no 
presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro (endereço mencionado no 
Edital), até 03 (três) dias correntes anteriores à data fixada para a realização da Licitação, que serão 
respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de nota de 
esclarecimento a ser anexado ao Portal de Licitação - TCE - http://municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes,  no 
campo correspondente. (Art. 40, inciso VIII da Lei 8.666/93). 
14.7. Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital, gratuitamente 
através de CD ROOM, PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, ou mediante pagamento de cópia 
reprográfica, nos horários de 07:30 às 11:30 horas, na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura de 
Quixadá, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n- 11 andar— Campo Velho, Quixadá-Ce, ficando os autos 
do presente processo administrativo de Pregão Presencial à disposição para vistas e conferência dos 
interessados, ficando o licitante obrigado a; 
a) Fornecer cd room, pen drive. 
14.8. O referido edital e seus anexos também estão disponíveis no sitio virtual: 
http://municipios.tce.ce.gov. br/licitacoes/ - conforme do TCE-CE. 
14.9. O Termo de Referência poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de 
Pregões da Prefeitura de Quixadá. 
14.10. Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo - 
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Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelo 
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
14.11. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de 
indenização, fica assegurado a autoridade competente: 
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos 
interessados na forma da legislação vigente. 
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência 
aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente. 

Quixadá-Ce, 03 de maio de 2022. 

& _:te 11op 

José Erismá obre da Silveira Filho 
Secretário e Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Planejamento e Finanças 

Verúzia 	. - •ueiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 

Lady Diana Arruda Mota 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

ecretaria da Saúde 

Izaura Gomes do 	e Oliveira 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria de Desenvolvimento Social 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento das 
diversas secretarias do município de Quixadá/Ce. 

em computadores e terminais 
redes de responsabilidade das 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. A presente contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva nos referidos equipamentos, visa a sua conservação e garantir o seu 
perfeito funcionamento. 
2.2. Desta forma toma-se imprescindível à respectiva contração. 

3. DA EXECUÇÃO: 
3.1. O Serviço será realizado mediante chamada técnica (ordem de serviço); 

4. DAS MANUTENÇÕES: 
4.1. Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos no sentido de corrigir todo e 
qualquer defeito apresentado nos aparelhos multifuncionais, objeto deste Termo de Referência. 
4.2. Entende-se por manutenção preventiva, aquela com programação pré-determinada, onde serão 
executados os serviços de limpezas, lubrificações e ajustes para prevenir desgastes e defeitos futuros e, 
ao mesmo tempo manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. 
4.3. O prazo máximo de atendimento dos chamados será de 08 (oito) horas úteis, caso haja prorrogação 
do prazo deverá ser comunicado por escrito à secretaria contratante. 
4.4. As manutenções corretivas e preventivas serão realizadas pela Contratada de Segunda a Sexta-
Feira, no horário compreendido entre ás 08h00min às 17h00min, de acordo com os manuais e normas 
técnicas, efetuando-se os necessários reparos e substituições de peças, quando solicitado pela área 
competente das diversas Secretarias; 
4.5. As diversas Secretarias reserva-se do direito de efetuar vistoria nos serviços realizados, aplicando as 
penalidades previstas no Contrato, caso seja constatada a prática de procedimentos marginais, técnica 
inadequada ou serviços não recomendados pelo fabricante; 
4.6. A cada atendimento fora do prazo estabelecido, fica a CONTRATADA obrigada a comunicar 
formalmente com as devidas justificativas, independente das multas e sanções previstas em Contrato; 
4.7. A substituição das peças necessárias à execução do serviço deverá ser atendida no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, caso haja prorrogação do prazo deverá ser comunicado por escrito a 
unidade gestora. 

S. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
5.1. São obrigações e responsabilidade da contratada: 
5.1.1. Cumprir fielmente o contrato, de forma que os serviços avençados mantenham os equipamentos 
em condições de perfeito funcionamento, nos locais de instalação designados pela Secretaria 
Contratante; 
5.1.2. A Contratada utilizará na execução dos serviços, empregados contratados, selecionados, de 
comprovada competência e uniformizados, os quais deverão obedecer às normas das diversas 
Secretarias, podendo ser exigido, pela fiscalização, a substituição de qualquer elemento, cujo 
comportamento ou capacidade técnica sejam julgados impróprios ao desempenho dos serviços 
contratados; 
5.1.3. Todas as Chamadas Técnicas deverão ser atendidas no prazo máximo de 08 (oito) horas úteis; 
5.1.4. Os serviços deverão ser rigorosamente executados, de acordo com as especificações e toda e 
qualquer modificação em relação ao que está previsto, somente poderá ser feita, quando solicitado pela 
fiscalização; 

Trav. José )prge, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.1.5. Serão de responsabilidade da empresa contratada, todos os serviços como instalaçã 
reinstalação, programação, reprogramação e outros necessários ao perfeito funcionamento do 
equipamentos; 
5.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todas as ferramentas, mão-de-
obra, despesas com obrigações trabalhistas, custos fiscais, despesas decorrentes de acidentes de 
trabalho, uniformes, bem como os materiais diversos e qualquer serviço especializado ou não 
especializado que seja necessário à perfeita e completa execução do objeto desta Especificação Técnica; 
5.1.7. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 
empregados aos equipamentos, instalações, patrimônios e bens, em decorrência da execução dos 
serviços, incluindo-se também os danos materiais ou pessoais causados a terceiros a qualquer título; 
5.1.8. Quando necessária, a retirada de algum equipamento para conserto na oficina da CONTRATADA, 
a mesma deverá colocar em substituição, outro equipamento equivalente no local (equipamento de 
propriedade da empresa) até o retorno do aparelho retirado para reparo; 
5.1.9. Manter um estoque de componentes (placas, fontes e outros.), de Back-UP, no sentido de cumprir 
os prazos estabelecidos nesta especificação técnica, assegurando a contínua e perfeita utilização dos 
equipamentos. 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
6.1. São obrigações e responsabilidades da Contratante: 
6.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às instalações da Contratante, quando se 
fizer necessário, independentemente de permissão prévia, deste que estejam credenciados 
exclusivamente para a execução dos serviços; 
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante legal 
da Contratante; 
6.1.3. Fiscalizar, por meio de um gestor titular e um substituto, a fiel observância das disposições do 
Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia à 
Contratada, para a correção das irregularidades apontadas. 
6.1.4. O fornecimento de peças para substituição 

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1. Comprovação feita através de certificação, que dispõe no quadro de funcionános ou societários da 
empresa, profissional que detém conhecimento nas melhores práticas de gerenciamento de TI e 
capacitação de melhor qualidade dos serviços de tecnologia da informação. 
7.2. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou 
privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 
identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado por pessoa física 
identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às informações sujeitas à conferência 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informações: 
a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do atestado; 
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 
c) descrição dos fornecimentos; 
d) período de execução; 
e) local e data da emissão do atestado; 
f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 
7.3. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou 
entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o 
caso. 
7.4. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item 7.3, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação _de fornecimento 
respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 

Trav. Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.5. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderá 
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. 

DE 

FIs. 

-tiWca 
CCMISSÂÇ DE 

)CITAÇ9/ 

8. DO PREÇO 
8.1. Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 
8.2. A análise e julgamento das propostas financeiras observarão o cumprimento, pelas licitantes, das 
exigências estabelecidas no Edital e deste Termo de Referência. 

9. GARANTIA: 
9.1. As peças substituídas e os serviços de mão-de-obra deverão ter a garantia mínima de 90 (noventa) 
dias. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. Cabe à Contratada a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que cause as 
diversas Secretarias, a terceiros ou a prepostos seus por ação ou omissão, em decorrência da execução 
dos serviços objeto deste Termo de Referência, não sendo a contratante, em nenhuma hipótese, 
responsável por danos diretos e indiretos; 
10.2. As diversas Secretarias fiscalizarão os serviços diretamente por meio do seu corpo de ficais de 
contratos, de acordo com as normas das ABNT, especificações, anexo e padrões; 
10.3. A fiscalização por parte das Secretarias não exime a Contratada de sua responsabilidade quanto à 
perfeita execução dos serviços e a observância de todos os preceitos de boa técnica; 
10.4. A Contratada responsabilizar-se-á pela manutenção do grau de sigilo de todas as informações que 
venham a ter conhecimento em razão do Contrato, sendo responsabilizada em caso de quebra de sigilo, 
abrangendo operações, documentações, comunicações, equipamentos e etc; 
10.5. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
10.6. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da 
fatura no Setor de responsável das diversas Secretarias, devidamente atestada pelos fiscais de Contrato; 

11. PRAZO DE VIGÊNCIA 
11.1. Período de 12 (dose) meses, podendo o mesmo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, II, da Lei 
8.666/93. 

12. PRAZO DE ATENDIMENTO 
12.1. O prazo de atendimento é de 08 (oito) horas úteis, após a abertura do chamado técnico. 

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 
13.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

PROJETOS ATIVIDADES FONTE DE RECURSOS 

06.01 - Sec. de Plan. e 
Finanças 

04.123.0402.2.008 - Manutenção e Operacionalização das Ativ. 
da Sec. de Plan. e Finanças 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

08.01 - Sec. da 
Educação 

12.122.1215.2.020 - Manutenção e Funcionamento da Sec. da 
Educação 

1500100100— Receita de 
Imposto e Trans. - Educação 

10.01 - Sec. Da Saúde/ 
Fundo Mun. De Saúde 

10.122.1001.2.047 - Manutenção e Funcionamento da Sec. da 
Saúde 

1500100200 - Receita de 
Imposto e Trans. - Saúde 

10.01 - Sec. Da Saúde/ 
Fundo Mun. De Saúde 

10.301.1001.2.050 - Manutenção e Funcionamento da Atenção 
Primária 

1600000000— Transferência 
SUS Bloco de Manutenção 

Trav. Jsrge, SIN 	N 
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16.01 - Sec. de Desenv. 
Social 

08.122.0402.2.071 - Gerenciamento e Operacionalização da 
Sec. de Desenv. Social 

1500000000 - Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.243.08.03.2.082 - Manutenção dos Serv. Primeira Infância 
do SUAS 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.244.0807,2.084 - Gestão dos Serviços de Proteção Especial 
PSE 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.244.0807.2.085 - Gestão dos Serviços de Proteção Social 
Básica 

1500000000— Recursos não 
vinculados de Impostos 

16.02 - Fundo Municipal 
de Ass. Social 

08.244.0807.2.088 - Apoio as Ações do IGD BF 
1500000000— Recursos não 

vinculados de Impostos 

14. QUADRO DESCRITIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

LOTE 1 

Rubrica 

OMISSÂÇ DE
,PO

) 
TAÇÂ9/' 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e 

 	gerenciamento das redes - ATENÇÃO PRIMARIA. 

MÊS 12 2.600,000 31 .200,000 

1.2 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR, 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e 
gerenciamento das redes - SECRETARIA DE SAUDE 

MÊS 12 2.166,667 26.000,004 

13 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informatica e 
gerenciamento 	das 	redes 	- 	SECRETARIA 	DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

MÊS 12 2.666 667 32 000 004 

1.4 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e 
gerenciamento das redes - CRIANÇA FELIZ - PCF 

MÊS 12 1.666,667 20.000,004 

1.5 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais 	virtualizados, impressoras, redes de informatica e 
gerenciamento das redes - PROTEÇÃO ESPECIAL - PSE 

MÊS 12 1.666,667 20.000,004 

1.6 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais 	virtualizados, impressoras, redes de informatica e 
gerenciamento das redes - PROTEÇÃO BASICA - PSB 

- 
MÊS 12 1.666,667 20.000,004 

1.7 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informatica e 
gerenciamento das redes - IGD 

- 
MÊS 12 1.666,667 20.000,004 

1.8 

SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E 
CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informatica e 
gerenciamento 	das 	redes 	- 	SECRETARIA 	DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

MÊS 12 4.266,667 51 200,004 

1.9 SERVIÇO 	DE 	MANUTENÇÃO 	PREVENTIVA 	E MÊS 12 4.166,667 	N 	50.000,004 
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CORRETIVA 	EM 	MICROCOMPUTADOR. 	Serviço 	de 
manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e 
gerenciamento das redes - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

- 
cc 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 270.400,032 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 270.400,03 (duzentos e setenta mil e quatrocentos reais e três 
centavos). -v 

Rubrica 

MSSÂ9 DE 

Trav. J sé Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.04.28.01•PP 

PREFEITURA DE 	0 

UIXADA 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

AO 
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. 

DATA E HORA DE ABERTURA: 

 

ÀS 	HORAS 

     

Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores e terminais 
virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento das redes de responsabilidade das 
diversas secretarias do município de Quixadá/Ce. 

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR GLOGAL DO LOTE R$ 	(POR - EXTENSO) 

OBS: Repetir a tabela acima para os demais lotes quando houver. 

DADOS DO PROPONENTE 
Proponente: Endereço Residencial: (Rua/Cidade/UF/CEP) 
CPF: 
Banco: Agência: 	 Conta Corrente: 
Fone/Fax: E-mail: 
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO: 
Nome: RG n°: 	 CPF n°: 
Cargo/Função: Fone: 

1. Valor Global da Proposta: R$ 	( 	 
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3. O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no edital e anexo 1 - Termo de Referência deste edital. 

Local e data. 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 

   

Trav. Jo Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

A empresa 	, inscrita no CNPJ N°: 	 , por seu representante 
legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório n° 2022.04.28.01-PP, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Local, Data) 

Nome por extenso/Assinatura 
ldentidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

Trav. Joé Jore, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.04.28.01•PP 

çJ  DE Q

Zr 

 

o- 	Rubrica 

COMISSÃÇ DE) 
)CTÇÃO/ 

A empresa 	 , CNPJ N°: 
	  por seu representante legal infra-assinado, declara, para os fins que 
se fizerem necessários e observado a legislação vigente, não existir motivos ou razões que a impeçam de 
contratar com órgãos ou entidades públicas. 

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 
fazer prova em processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.04.28.01-PP, junto ao Município de 
Quixadã, Estado do Ceará, o seguinte: 

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convocatório; 

(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem 
ofertados no presente certame licitatório; e 

(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

(Local e data) 

Nome por Extenso/Assinatura 
Cargo do Responsável/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 

Trav. Joé Jõge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS/PROCURAÇÃO PARTICULAR 

ITEM 1) Modelo de DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO: 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.04.28.01-PP 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

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

b) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a 
presente, sob as penas da Lei. 

QUIXADÁ(CE), 	de 	 de 20_. 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

ITEM 2) Modelo de PROCURAÇÃO: 

PROCURAÇÃO  

OUTORGANTE: <NOME DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA, CNPJ/CPF e ENDEREÇO> neste ato 
representada por seu (titular ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 
CPF e endereço. 

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto ao 
Município de Quixadá, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, Contratos, entregar durante o 
procedimento os documentos de credenciamento, amostras, envelopes de proposta de preços e 
documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e 
lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante 
que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que 
por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo 
outorgado. 

(CE), 	 de 	 20_. 

Obs: Se particular, deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante e assinada por represente legal 
ou pessoa devidamente autorizada, sendo necessário comprovar os poderes do outorgante para fazer a 
delegação acima. 

OUTORGANTE 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 

Trav. José J&e, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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VI MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.04.28M1-PP Rubrica 
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'4C1TAÇÂ3/' 

      

	  inscrita no CNPJ no 	  por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a.) 	  , portador(a) da Carteira 
de Identidade n° 	 e do CPF no 	 , DECLARA, para fins do 
disposto no subitem 4.9.1 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data, é considerada: 

MICROEMPRESA, conforme Inciso Ido artigo 30  da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso lido artigo 30  da Lei Complementar n° 

123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 40  do artigo 30  da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(local e data) 

(carimbo e assinatura do representante legal) 

OBS. Assinalar com um "X" a condição da empresa. 
Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes "A" e "B", pelas empresas 
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n° 123/2006. 

(Local, Data) 

Nome por extenso/Assinatura do Proprietário 
ldentidade/CPF 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DOS ENVELOPES 

v 

Trav. Joé Jorge, S/N 

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

TERMO DE CONTRATO N° 	 

DE 

Fis. 

Rubri'Ca 
COMISSÂQ DE) 

tC1TAÇÂ9,/ 
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM LADO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, NESTE ATO 
REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DA 
	 E DO OUTRO A EMPRESA 	  
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de 	 
em sua sede à Rua 	, n° 	, Bairro 	, Quixadá-Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
	 neste ato representada pelo (a) Ordenador (a) de Despesas, o (a) Sr(a). 	 
doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro a empresa 	 , com sede 
	  inscrito(a) no CNPJ sob n° 	, neste ato representada legalmente pelo 
seu 	 o Sr.(a) 	 , inscrito no CPF sob o n° 	 , denominada 
CONTRATADA, decorrente de licitação de Pregão Presencial n° 2022.04.28.01-PP, têm justo e acordado 
o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo EDITAL, e as demais 
cláusulas constantes deste instrumento: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1- Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 - Lei 
das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o 
Pregão, devidamente homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Requisitante. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto a Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
em computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento das redes 
de responsabilidade das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce, conforme especificações 
constantes no anexo abaixo, conforme Anexo 1 - Termo de Referência do edital. 

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITARIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1- A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato o valor 
global de R$ 	 ( 	 ), referente ao LOTE 	 

CLAÚSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS E DAS MANUTENÇÕES 
4.1- DAS ORDENS DE SERVIÇO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de 
ORDENS DE SERVIÇOS/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante 
vencedor, que poderão englobar integralmente os quantitativos e/ou bens objeto (execução imediata) ou 
apenas parte deles (execução fracionada), de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, 
a necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretana(s) Gestora(s). 
4.1.1- A ordem de serviço/autorização de fornecimento emitida conterá o serviço pretendido e a 
respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do Pregão no seu endereço físico, ou 

v 
Trav. Jo 	ge, S1N 
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enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endere 
eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou do próprio Pregão Presencial. 
4.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de serviço/autorização de 
fornecimento, o fornecedor deverá fazer a entrega do item no local designado pela Contratante, dentro do 
prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos itens. 
4.1.3- O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício 
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital 
quanto aos produtos entregues. 
4.2. DAS MANUTENÇÕES: 
4.2.1. Entende-se por manutenção corretiva, a série de procedimentos no sentido de corrigir todo e 
qualquer defeito apresentado nos aparelhos multifuncionais, objeto deste contrato. 
4.2.2. Entende-se por manutenção preventiva, aquela com programação pré-determinada, onde serão 
executados os serviços de limpezas, lubrificações e ajustes para prevenir desgastes e defeitos futuros e, 
ao mesmo tempo manter os equipamentos em perfeitas condições de uso. 
4.2.3. O prazo máximo de atendimento dos chamados será de 08 (oito) horas úteis, caso haja 
prorrogação do prazo deverá ser comunicado por escrito à secretaria contratante. 
4.2.4. As manutenções corretivas e preventivas serão realizadas pela Contratada de Segunda a Sexta-
Feira, no horário compreendido entre ás 08h00min às 17h00min, de acordo com os manuais e normas 
técnicas, efetuando-se os necessários reparos e substituições de peças, quando solicitado pela área 
competente da secretaria contratante; 
4.2.5. A secretaria contratante reserva-se do direito de efetuar vistoria nos serviços realizados, aplicando 
as penalidades previstas neste termo, caso seja constatada a prática de procedimentos marginais, 
técnica inadequada ou serviços não recomendados pelo fabricante; 
4.2.6. A cada atendimento fora do prazo estabelecido, fica a CONTRATADA obrigada a comunicar 
formalmente com as devidas justificativas, independente das multas e sanções previstas em Contrato; 
4.2.7. A substituição das peças necessárias à execução do serviço deverá ser atendida no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) horas, caso haja prorrogação do prazo deverá ser comunicado por escrito a 
unidade gestora. 

CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1-Executar o objeto do Contrato pelo prazo de 12 (doze) meses, de conformidade com as condições e 
prazos estabelecidos no Pregão, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
5.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
5.3- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos fornecimentos, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 
5.4- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por 
escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no 
parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do CONTRATO; 
5.5-Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela Contratante; 
5.6 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 
5.7- Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2 8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 
6.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
6.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
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6.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestada 
pelo Setor Competente. 
6.5- Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
7.1- O presente Instrumento terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, a critério das 
partes, na forma da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
8.1- O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
8.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
8.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
8.4. 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. 
8.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.7- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 
(doze) meses do seu Pregão, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio 
Vargas. 

CLAÚSULA NONA- DA FONTE DE RECURSOS 
9.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
	  Elemento de despesas n° 	, Fonte de Recursos: 	 

CLAÚSULA DÉCIMAS DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
10.1. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada 
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, 
"d" da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.2-0 Regime de execução será indireto em empreitada por preço global. 

CLAÚSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA— DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

Trav. Jõrge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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F15.  111 
12,1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação d; 
conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos necessários, de forma 	- RU 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 
12.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
12.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
12.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
12.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
12.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10  do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
12.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
12.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 111  
e 20  do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
12.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
12.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
12.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n° 8.666, de 1993. 
12.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
12.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabil idade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
12.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS SANÇÕES 
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13.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a Orde i'.  
de compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardament 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de QUIXADA e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
13. 1.1 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Não manter a proposta ou lance; 
d) Fraudar na entrega dos bens; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
13.1.2 - Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer 
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no endereço constante do 
cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitação, caso seja inferior a 
30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens; 
13.1.3 - Multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias da entrega do bem; 
13.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos a entrega dos bens, 
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprímento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em 
outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e na Lei n.° 
10.520/02, as seguintes penas: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global máximo ou do contrato, conforme o caso; 
13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 
13.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
13.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório. 
13.4.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: 
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência; 
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de 
QUIXADÁ e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de QUIXADA pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA RESCISÃO 
14,1- A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII 
do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatôno, desde que haja conveniência da Administração; 
14.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja 
culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os 
houver sofrido; 
14.3- A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do qrt. 78 acarreta as consequências previs - 	o art. 
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80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS 
15.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 
15.2- 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO 
16.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para conhecimento das questões 
relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 
16.2- E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais 
efeitos. 

LLJ 

o- 

Fls.  L'i2_ 
Rubrica 

COM5S'9O 
C11AÇAQ' 

Quixadá/Ce, 	de 	 de 	 

xxxxxxxxxxxxxxx 
Ordenador (a) de Despesas da 
Secretaria de 	  

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

CPF N°  

Nome 
Razão Social 
CONTRATADA 

2. 	  
CPF N° 

Trav. José Joí'ge, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



OSÉ IVAN 

Pregoeiro 

PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 
ce 
° 	

Rubrica 

CCMISSÂQ DE 
MAÇÃO 

  

     

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 Presencial n° 2022.04.28.01-PP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores e 
terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento das redes de 
responsabilidade das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce. O recebimento e 
abertura dos envelopes será no dia 18 de maio de 2022, às 09hs00min, maiores informações na 
sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge, s/n, 11  andar, Campo Velho, 
Quixadá-Ce, das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce,ce.gov.br. 

Quixadá-Ce, 04 de maio de 2022. 

PUBLICAR, para circular no dia 06/0512022, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS; 
SECRETARIA DA SAÚDE; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



José Ivan de P aJúnio 

(7  

Pregoeiro 

PREFEITURA DE 	
Ar 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

 

  

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Fs..IfJ 
LU 

°• 	Rubrica 

COMISSAQ DE 

     

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Presencial n° 2022.04.28.01-PP, cujo objeto é 
Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores e terminais 
virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento das redes de responsabilidade 
das diversas secretarias do município de Quixadá/Ce, foi afixado no dia 04 de maio de 2022 no 
flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá-Ce, 04 de maio de 2022. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, Em 03 de Maio de 
2022. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identificador: I3AEI 818 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 05.05.001/2022 

PORTARIA N° 05.05.001/2022 

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A (0) SERVIDOR 
(A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

11595 	 FRANCISCA  ISABEL SOUSA DOS 1 HABILITADo(A) SANTOS  

3-DA PUBLICAÇÃO 

	

Cri 	'7 completa 
CONVOCADOS, estará publicado no Diário Oficial dos Municíçit ,.4 t 

	

no Diário Oficial do Estado, bem como no endereço eletrônie 	k3 
www.quixada.ce.gov.br  e no quadro de avisos da Prefeitura, 
atendendo às necessidade e conveniência de cada ente administrativo 
da Prefeitura Municipal de QUIXADÁ. 

É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao 
que for publicado ou divulgado. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O presente Edital de Convocação, com a relação 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ, usando das atribuições 
que lhes são confendas pela lei orgânica do município, 

RESOLVE: 

é

Art. 10 - Conceder a(o) Senhor(a) MARIA NETA URCULINO 
LIMA, portador (a) do CPF 272.848.163-68, servidor (a) municipal, 
lotado (a) no (a) SECRETARIA DE SAUDE, matrícula 00804460, no 
cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, Licença Prêmio, por um 
....riodo de 03 (três) meses, conforme o Artigo 93 da Lei 

plementar n° ooi de 23 de Novembro de 2007 - Estatuto dos 
Servidores Municipais de Quixadá, com início em 05/05/2022. 

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá —Ceará, Em 05 de Maio de 
2022. 

RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SIL VEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Helaine Oliveira Nunes 

Código Identificador:810EBB7A 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
RESULTADO DE HABILITAÇÃO 230  EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO EDITAL N- 

00212021 - INGETI 

6
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA COMPOSIÇÃO 

BANCOS  DE RECURSOS HUMANOS - EDITAL N° 
/2021 - INGETI 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO  
230  EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO  
TEMPORÁRIA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO 
EDITAL N° 002/2021 - INGETI.  

1 - DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 

CARGO: DIGITADOR 

INSCRIÇÃO NOME DO APROVADO RESULTADO 
177 GLAUCIA MARIA RAFAEL DA SILVA INABILITADO(A) 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
INSCRIÇÃO NOME DO APROVADO RESULTADO 
1202 MARIA JAKELINE RIBEIRO DO ANJOS IIABILITADO(A) 

2- DOS CARGOS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL. 

CARGO: ENTREVISTADOR CADUNICO 

INSCRIÇÃO 
	

NOME DO APROVADO 	 IRESULTADO 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, 05 
de Maio de 2022. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária Municipal de Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identificador:C5BDA29F 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Pregão Eletrônico n° 
08.007/2021-PERP. Contratante: Secretaria de Educação, torna 
público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico n° 
08.007/2021-PERP: n° 08.007/2021-02SME - Valor global: R$ 
28.909,20 - Contratada: BMK-AP Empreendimentos EIRELI, 
através de sua representante legal, a Sra. Ana Paula Barroso de Souza: 
n° 08.007/2021-03SME - Valor global: R$ 43.584,80 - Contratada: 
TECBOL LTDA, através de sua representante legal, a Sra. Jacqueline 
Cristina da Silva Almeida; a° 08.007/2021-01SME - Valor global: 
R$ 51.564,00 - Contratada: Aquarela Comércio de Variedades 
LTDA-ME, através de sua representante legal, a Sra. Pâmella da Silva 
Saraiva. Unidade Administrativa: Secretaria de Educação. 
OBJETO: aquisição de material esportivo, para atender as 
necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino junto a Secretaria de Educação do município de Quixadá-
Ce. Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2022, a partir da data 
da assinatura do contrato. Assina pela contratante: Secretária, Verúzia 
Jardim de Queiroz. Data da assinatura do contrato: 13. 19 de abril de 
2022. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:42EA7835 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial n° 2022.04.28.01-PP. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviço de manutenção preventiva e conetiva 
em computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de 
informática e gerenciamento das redes de responsabilidade das 
diversas secretarias do município de Quixadá/Ce. O recebimento e 
abertura dos envelopes será no dia 18 de maio de 2022, às 09hs00min, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge. s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-Ce, das 07:30 
às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:OBDDBFO4 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 85 



O ESTADO Fortaleza, Ceará, Brasil ún Sexta-feira, sábado e domingo, 6 de maio de 2022 

INTERNACIONAL 
Papa. Com  dores no joelho devido a um ligamento rompido, o papa Francisco apareceu em público 
em unia cadeira de rodas pela primeira vez nesta quinta-feira (5). Em uma audiência com um grupc 
freiras no Vaticano, Francisco foi empurrado por um assessor, que depois o ajudou a sair da cadeir 

Ucrânia projeta ficar em 4. 
\c041 1 

--CA 

modo de defesa até junhd -- , 

O governo da Ucrânia disse que projeta ficar em modo defensivo contra 
a invasão russa de seu território pelo menos até o meio de junho 

O governo da Ucrânia dis-
se nesta quinta-feira (5) que 
projeta ficar em modo defen-
sivo contra a invasão russa de 
seu território, 
que entra na 
sua 1 Ia sema-
na, pelo me-
nos até o meio 
de junho. 

Depois dis-
so, armou à 
aReu- 
te 	asses- 
sor presiden-
cial Oleskii 
Are stov i tch, 
o influxo de 
armas pesadas e aluda do 
Ocidente poderá mudar o ce-
nário. Ou seja, pela primeira 
vez Kiev fala abertamente em 
uma contra-olènsiva para ex-
pulsar as forças de Viadimir 

Prateitora Municipal de Betraribe - Aviso 11,3 Iic.tuçãc . O Pregoeiro, torna puotico paro caiam-
,rameeto dor Imitante, ademais interessados. o Edita! da Licitação tio Prsge/r, Elelrircmrn no 
2022.04 	os tipo Menor Preço, nojo objeto: Registro de preços visando tutoras 
e eventuais agus:çôeo de água a pua jGLPj pare atender es necessdades das diversas serem-
terias do ,nuniclp,o. que do do 08155/2022 a 20.05/2022 até ás 080 (Iloratiu de Brasil,a). estaIS 
recebendo as Prepootas de Preços a Donurosvios de Habiiraçio referentes a esta Prog3o. na 
Endereço Etatrttoino 	,blI,org,hr. A Abertura da, Propostas acontecerá no dia, 20:05/2022. às 
DOr' çMorário de Brasilia) co iolo,o da Sessão de Dispute de Lances ocorrerá e partir San 09300,33 
dia 20/05:2022 (t'toIàoio de Branda). O editei na integira encontre~ a disposição doo ,otareeoedos 
para consulta na sOta da Cornávás Permanente de Lic,taçáo, situada na Rua João Tom-co  FeirreRti, 
li- 42 - Centro - BaberdieCE e no silo reane.loe.cn.goo.br. Maiores infonnaçbes pelos tortas. jSSl 
3338.12341185) 3338-2010. no notário das 08h às 14h. Adson Costa Ctnno,rn. 

Prefeitura Municipal de Parsrrrbu - Extrato de Cor,!reto - Contratantes Secretor/es da 00/:-
caçân, Seade. Trabalho eAssistência Saciei. Contratada Ag:l Conrarcr, e Distribuidora do 
Equipamentos Ltda. Educação' vaiar global de Ri 5.351 .438,35 )C:noa rn,ltrbeeetrezentos e 
c:rrguentae um mil a quatrocentos e trinta evito realce trema ecinco centavos). Saúde: 0010, 
global de 8$ 117776300 (iam, milhão  canto a Setenta e selo mil ssetecentos ti sessitwa 
e três reais). trabalho e Assistência Social odor global de R$ 473.511.00 (Quatrocentos e 
setenta e três rol e quinhentos e onze reais;. Repramg Representação e Comercio de Minas 

GO 

ais 
Ltda. Saúde: odiar global de 8$ 51.000.00 (C:nquentaeunrnril reais). O.C.R. Indústria 

e Comercio de Eqo.panlsnlon PireS Educação: 10.016.67 (Duzeoone mil edezesseir. reais ir 
ron000taa sete cantaoos). Saúde: calor global de Ri 04.908.72 (oitenta e quatro rrli a roca- .0,30 rea,s a setenta e dois centavos). Treiearo e Ass,stênc,e Sac:al: veio, global da Rã 

Nnoecentoseguereote e se,s reais). Objeto Registro da preços visando a equis,çho 
e mobiliária, equipamentos de irfornrática elatroeletrônicos, eletrodomésticos. equIpa-
lodastriaiS. quadros e parques infantis pata atender as dental/das das srr:dades adnri-

nistretinas do moniolpin. oonfssno esoe.uifineçoes em anexo. Procedimento L,n,telsrio. Pregão 
Eletrônico N' 2022.03.11 .00t-CM. Vigência dos Contratos 31/12/2022 acostar da oala da sua 
assinatura. Dotações Orçantantênas. 5h06.10. t22.04d2.2.000itl.t7.tO.302.tO(i3.2.O11. 07.2 
712 f22.o4o2.2.o1llra.la.f2.361.12o1.2.Olb. 08.00.08.244.5608.2.027. Elornenro de Despe. 
se 44.9052.00. Assina pela Contratante. War/aetley Pereira Dilriz - Ordenado, de Despesas 
das Secretarias. Assina perto Contratada Leandro Egueirode de Castre. Marcos Ribeiro Juntar. 
Leengro Jose Vio/re Soeres. Date da Assinatura, 19820 de abril de 2022. 

Prefeitura Municipal de Parembc - Extrato go Contrato - Contratante. Secretaria de Educo-
cão. Contratadas: Daterre Construções a Serviços E,rel. pele catar de Ri 3.027.599.94 liras 
mi/Irdes vinte e sete mil quinhentos  noventa  
Objeto Contratação do empresa pala execução aos serviços de recuperação das quadras 
esportivas ,oClu,sdo o reforço estrutural nas bases das coberturas. onde es tão rutuaoasem 
diversas localidades do município. conforma projeto em escoo. parte Integrante dente prc. 
nassa. Procedimento Liodafóro: Tornada de Preço N' 2022.02.15.001-SEOUC 5/gOrda dos 
Contratos 120 (Cento eo,nlel dias a partir de data da assinatura. Dotações OlçamenEO-
r,es' 07.07.12.361.1201.1.0013. Elemento de Despesas. 4490Sf .00. Assoe pela contrataste: 
Wandedey Pereira DIrlIZ - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pala Contratada: 
Jame Scan Sousa Alexandra. Dará da Assinatura: 28:0412022. 

Preleitora Municipal do Paremba - Extrato da Ata de Registro do Preços - Contratantes Se- 
ciciarias .110 educação Sau0s o Trabalho eAssistência Social. Contratado Ag:t Comercio 
o Distribuidora de Equipamentos Ltda. Educação: valor global Se 65 til 807.706.70 jaez 
milhões e oitocentos esete mIl a setecentos eclnqueotaaseis reais  setenta centavos). 
Saúde, calor global de Ri 1.972.528.00 lunr milhão e novecentos asetenta e Sois mil e qui-
nhentos e vinte enove reais). Trabalho eAssistência Social: calor global de Ri 1.004.021.00 
um m,itrâu a quatro mil o seiscentos e vinte 00rrl taco). Repr,rmlg Representação e Comer-

cio de Minas Gerais Ltda. Saúde: valor global dê 16$ 51.000.00 (Cinquenta e cm rn,l reais) 
K.C.R. indústria e Comercio Se Equipamentos Eireli. Educação: valor global da 6830.900.00 

(trinta o nove mil e novecentos esessenta reais a noventa ecinco centavos). Saúde valer 
global de Rã 172.651 05 loeotoe setenta e dois mil  seiscentos e noventa eum leais nCinco 

corrtasvst. Trabalho e Assistência Social: 04/nt global de Ri 2.838.00 (do/o mil  o,toc.actos 
o trinta e oito rii) Objeto Regi,5bro de tomo— visando a aquisiÇáo futura de mobiliar—
aqotparseotos de i,rfomlatica eia/rnaiefrdn,cos. eletrodomésticos, equipamentos industriais. 
quadros e parques infantis pele atendera, demandas deu unidade, administrativas donru-
rlciplo conforme especlflceç5os em anexo. Procedimento 1.:c:tatd63. Pregão Eletrônico st 

2022.03.11.001 - OM. Vigência da Ata de Registro de Preços' 01 (Um)Aro e Partir go data 00 
sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Waodertey Pereira 01010 - Ordenador de Despesas 
da Secretarias. Ano/cá Pala Contratada: Leandro Jose Vieira Soaras. Mames Ribeiro Jun/cr. 
Leandro Figueiredo de Castro. Dela da Assina/ora: 19820 de abril de 2022 

diferente. Na primeira fase da nos e há promessa de muito 
guerra, o grande fornecimen-  mais, incluindo talvez caças 
to de armas portáteis antitan- e tanques pesados -a Polônia 
que e antiaéreas, somada ao já doou 200 modelos antigos 
gigantesco compartilhamen-  soviéticos T-72 ao vizinho, 
to de inteligência por parte numericamente um quarto 
dos Estados Unidos sobre da força ucraniana anterior à 
movimentos russos, permitiu guerra. O governo de Joe Bi-
uma guerra assimétrica efi-  den conseguiu do Congresso 
caz para a Ucrânia. 	 autorização para enviar até 

Agora, com o centro dos USS 20 bilhões (RS 100 bi-
combates deslocado de for-  lhões) em aluda militar, cinco 
ma mais coerente e menos vezes o orçamento anual de 
dispersa por Moscou para o defesa da Ucrânia em 2021. 
Donbass (leste) e o sul ucra- 	Nesta quinta, uma confe- 
niano, visando neutralizar o rência de doadores em Var-
núcleo das forças de Kiev no sóvia arrecadou EUR 6 bi- 
centro-leste do país, Zelenski 
	

lhões (RS 31,5 bilhões), mas 
depende do novo esforço oci-  não foi especificado o quan-
dental: o de entregar armas to disso é ajuda militar pura 
adequadas para combates de -que já se aproxima dos USS 
forças em manobra. 	10 bilhões (R$ 50 bilhões), se 

Já estão na Ucrânia deze-  não mais, desde o inicio da 
nas de obuseiros america-  guerra em 24 de fevereiro. 

Pr,rte:ti,ru Murllc/pal de Serru,tor Pvn:peo. O Prosida,nte da Curror:siio da licitação toma pjilrlcic que 
ao prv,rnm cita 59/0512S22 isn flor., na sala ou Comissão da Licitação. enro/,zade na Avenida Fren-
risco França Cambraia. n. 265, Bairro Centro, Senador PompeciCO. asteca aor.cdç as propostas 
da preços referentes a Tornada 00 Preços 5' SE-TP00212022. cor.lca(eçiu de empresa especializa-
da para construção do Espaço Eviacaticro Rural com 56 salas de aula. localizada no Distrito do São 
Joaqiam nu rr.ot/3uip'oI, ornavas da Sa,/refaria Sa Educação. Cultura  Desporto. lesto Inozliuipic. 
c,ntvrme Projeto Banco. 'erra árlogranro ttastc procnnnn. JasO Hqc dar Reis Rocha, 

Preia/luto Municipal de Canada. Contratante e signatário Secretaria de Educação. Ver//eia Jardim 
de Overmo Secretario. Eximia cio contrato revoltante do Pregão Eletrônico st 08.007/2021-PERP' n' 
0B.507/202t.O2SME . Vaiar global. Ri 20.909.20 - Contratada: BMtE.AP Empreendimentos EIRELI. 
comeis de coa momsel/te.,te ler/el. e Ore, Azo Paula Barroco da Sovar: ia 08007.2021-03SME 
- vaiar rfabas 0543,584.80. Con.lralada: Tacbsl LIda e//aves de sua teplesentacte legal. e Ore. Je-
sausino Crosta da SituaAeseda: n'do 507l2021.O1SME -'teOr gbba/ 8$ 5f.50d.50 - Cosrtatada: 
Aquarela Comércio te Vacedalses LIDA-ME, arrasOu de sua representante egal, o tiro. Pãmnelu Ou 
Olho Saraiva. Objete: Aquisição de ir/arena) esportivo. pera atender as necessidades das Esoolao do 
Ensino Fuvdenre,llelde Roda Municipal de Ensino. Prazo de ngertoia até 31/1212022. a pedir da data 
Saavo/r:atolodrtcolllran/r Dela dauss.natvlad./dtllrtcalc' 13 19cte3t/e/dti2022 

Profelturo, Municipal de Oooaaá - Ccrtlaranleccr4mar'aro Secretaria Municipal de Ou/de. Lody Da. 
ira Arrratta Mota. Eotrot,, dei' Terrrno AtrAco co contrata ia 10.00312021-17 da Chamado Pjdil'eo r' 
10.OrI/2021.CHP. Contratada. Centrode Doenças Renais e OBportenúdcdioerol S1C LTDA. acervos
de sua representante legal. e Era. rn.zdtea de Pau/a Sito. Objeto, Credairciernecto de cllocau pare o 
prestação do serviços para toaloação ão proceú:n-.entos de teraixa ronelnubsbtubca -TSR, Patologia 
demais procedimentos out002aoos pala APAC (Autorização dos procedimentos de alta corriolenela-

do' em otondi,nasmn o puiase.rss da rodo pública Mvn'cipal. O prenalrte Trmrn Adenn iam por Objetivo 
pmoredor ao eco/ocre de preços da nrt.lrraIO nnglcai em 12.5%. Dela da ess.nar//rs 37104:2022. 

Prata/ora Municipal da Qu,uadá - Ao/co de L/citaçán - O Pregoeiro Comissão de L:c'teçáo 101-
Ira pública que se sI,corbe ê disposição dos in'.arennedos, o licitação de PIa/eu Prasaocia/ I- 
2022.04 28 01 -PP. 

'
2022.042851.PP. do Iço menor preço por lote, cujo sbje/O Contratação as serviço do mexo. 
Icnç/lo preventiva ccorretiva em computadores o Icnnineo uirtsnll/radoS, ospressoras redes de 
otormótIca e gerescia,nerro das redes aa responnoni(ldade das dneruan seccetenas do murociplc. 
OrareS/mantos abertura dos envelope-, será no dia 10:0512022, 55 055, maiores .'llnrmaçôes na 
saia da Comissão 40 L/cltaçás. situada â Trav. Jose Jorge. si,,, t' andar. Campo Velhn, Qiduedál 
CE dos 07 30m do 11 30h e rc 5/e unam-/coce gvc.bt. José bar Co Polua Jún:or,  

A,nrn OnerO Tcncls ilda CNPJ, 45.859.7041000'-46. Tnlne p05500 que requereu a Autarquia Ida-
n,çipe/ de MeIo Ambiente de Ouloeramoblm o' Licença Ambiental unos - LAia, pare' Instalação a 
apara/es de um Ir.rmptaoo Os quadros Ou areia para prãrra do aspo°.aue coroe apoIo looaizamto 
Ia Rua Sebastião Ribeiro «a Olha. sIm. Ceobu, Qiiueramotonl-CE. Pia determinado  cumprimento 
das enqOrician contidas nos Normas e lllglrcçdes de licetroamorto da AMAQ0I. 

Prn)eitu,a Mullnvpal de Qu/cerarrobit!I - Sumo do L.riiiaçáo Tornada da Preço N° Sb.05.03.01.22-TP 
- O Presidente da CP/. to~ p55/san para rIs iotrmsnados. qtcr no pailoorcs duo 24/55(2022 as 0911 
.'rororsa do BrasitaDF, estará reaizaodo lIcItação de Tomaoa de Preço. ç.qo obleto' Coelratação de 
empresa especializada para assessoria técnica edmlclssettna em recursos humanos com processa-
osnlo aia dados da GF(P. lastima e relatórios das GPo.paraçáoearmmpaol'amronto dos arquivas do 
SIM geração e atoopantiaeierbl do 5tOPtZ. RAIS a DIRP. anornpaithotitre,lI0 e emissão de DARFS 
eferente O parcalsncrolns j//nro a RPe o PGF50 acompanhamento das certldoas (unrc O Receita Fe-
dera! do Brasil. PGFN, PGE e CEF. de interessa. da Secretaria IteAdmesstxeçào da Prste'Iure. O qual 
se encontra na integra na sede da Comisudo da Lotaçdo nor. endereço Rua Monsenhor Satuaso 
Pinto. 757. CEP 3,B45'0O5_OloaIanlobisl10E,Maiorao Informações. roeI1doteÇociIadc1otod 
tolo da 080 Si 121:1,0 p00, $15. «ere.Iun,ce.gou.brIctaoIas. .ioua Mac D/.recl TeineoreAzevedo letrIa. 

Plateilula rdicic,pei de QvioaramcbcCE-0 pregoeiro tor.a p/ei/o, para cc.,hec:r,Iel'uo dos 11,10. 
ressades. queria próximo dia 19/05.2022. os 09:30r,. notãr:o de BrosiealDt', osreru real/rendo 1/vila- 

a acantoou 000/5/cries de maioral da Impezo, n'e3laerl;oção. copa, cozinhe. ocondioosamento e 
embalagem. para atenderas necessidades dos crgáos a entOadas da prefeitura. lado confotma 
cepooticacõen contidas o, Tam,u de Rsleraoc,a utrlslolle nos A,aoosds Edital o qual ecolntla-so 
fia integraria sede da comissão de licitação. 5:11.050 á Rua Monsenhor Salu,anc Pinto, 707 CorSo. 
QuloetamobilrnCE: co endereço eletrônico uczo,blI.org,Sr -ACOSSO lddnlSced'c nP (InC - acesso 
púbiicse no portal fie citações .Snps:/il,c,racoas.rce.ce,quo,nri Maorui Informuções o, endereço 
citado. no corado das 081, ias 12h. Mau Ronco Pinheiro. 
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tão funcionando hoji 
ocidentais proporcionam 
	

declarou Peskov, ant: 
à Ucrânia impede que a 
	

de afirmar que o cxc 
Rússia conclua rapida- 	cito russo respeita o 
mente sua ofensiva, afir- 	cessar-fogo anunciac 
mou nesta quinta-feira (5) 
	

na quarta-feira para 
o porta-voz do Kremlin, 	permitir a retirada d 
Dmitri Peskov, antes de 	civis refugiados nest 
assegurar, no entanto que 	complexo siderúrgic. 
a Rússia cumprirá todos 	onde também estão i 
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Um parlamentar r' 
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Apesar do comentá- 
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Azovstal, o último 	chegam a um acordo 
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depois recuam" diss: 
combatentes ucranianos 	o negociador Leonid 
na cidade portuária de 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS 

E TELÉGRAFOS E SIMILARES DO ESTADO DO CEARÁ 

ELEIÇÕES SINDICAIS TRIENIO 202212025 -EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

A Junta Eleitoral Tr/&nio 202212025 eleita conforme artigo 47 do estatuto nos 
Sino/cato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares de Estado dl 

rã, SINTECT-CE. CNPJ 23.563 307:0001-04, situado na soa Assunção, 477.1 

Fortaleza- Ceara, em conformidade com o as-ligo 63, inciso V . retificar o 

Publicado no dia 28 de Março de 2022. no jornal ' O ESTACO pata com 

unidades e cidades que receberão Umas na Eleição do Sintecl Cena eleição d/ 

tora Executiva. Conselho Fiscal e Respectivos Suplentes, Onde lia-se: As uni 

goa terão Urnas Fixas em Fortaleza e Regão Metropolitana de Fortaleza' E 

Sede: AC Central! CTCEJ Focataza GTLIRN 1 o 2 ÍCDD  Cidade dos FuDoí 

AC Alencaring: ACICDO Paratrgaba: ACI'CDD Messejana: CEE Prado/COO ira 

sã/CTO; CDD Conjunto Ceará: COO José Walter: COO Centro. CEE Fortale: 

CDOA(oeota, COO Caucaia, AC(COD Maracanãu com horário de colação das 

as 17500, Unidades com urnas Itinerantes em Fortaleza e Região Meoopolto 

Fortaleza: CDD Antônio Bezerra: COO Papicu. COO Fortaleza. CTCE GTU 
CEE Fortataza!GTURN 3: AC Iguaferrti:AC Barão da Studac: AC Conjunto Coa 

Montese: AC Ocogao do lotar: AC Moridob:m: AC/CDD Rodolfo Tadhtv: AC AI 

SECOR: COO Castelão: AC Coucalo. AC Jurema. AC tçarai, AC Morattauap 
COO Horizonte. com  Solário de votação das 08:00 as 17000, exceto as orr 

CTCE GTURN 3 cci que a votação ocorrerá das 00h50 ão 06lt00. Ursas Fi 

Interior do Estado: AC/CDO Juazeiro Cc f0cf0. ACICDO Crato, AC/COD Sobrs 

hocãno denotação das 08:00 às 17500. Urnas (lineranles no Interior do Eo(ac 

COO Igualo; AC Crateús: AC tiapipoca: AC Aracati, AC L,nrooiro do Nora. A) 

505: Enrroposto Russas: AC Coniodc, AC Oo,oerar,,obint. AC TeuS: AC Boa V 
AC Cemocim; AC Morada Nova: AC Barbalha. AC loS: AC Grania: AC São 12 
do Amarente. AC Broto Santo: AC Paracuro; AC Tabuleiro do Norte: AC Beberl 

Ipu: AC Milagres: AC Tianqeiá: AC Várzea Alegre: AC Trairi: AC Paraipaoa. AC 

ga: AC Pedra Branca: com horário de votação isco 08:00 ás 17h00. que coleta 
votou nas referidas cidades, conforme Artigo 48 do Estatuto do SINTECT.'CE. 

se: URNAS FIXAS E tNT)NERANTE EM FORTALEZA E REGIÃO METRGPOL 

DE FORTALEZA' Ursa 0 - Edifiçio SeØeIAC Central/Aposentados. Urna 02 
Prado/COD Francisco Sã/CTO!Administrativn. i)rna 03 - ACICDD Parengaba 
Q4 - AC/COO Messetana. Urna 05 - CTCE Fortaleza GTURN 12'3. Urna 00 
Cidade dos Fsnc,onários/AC A(encarinalAOM, Uma 07 - ACICOO Rodolfo 
COO Fortaleza. Urna 05-COO Coo/orlo Ceará. Jxpa.Q5 - COO José Wa(tec ki 

- COO Castetãto"AC Morldubirol'AC Monlese, lima 11 - CEE Fomlaleza-BRllf 
12-COO Centro. ),t,mgj.3 - COO Antônio gezerra'AC Conjunto Ceamã'AC Jure 
Cauca:a/AC IcaraiiAC Francisco Sã, Urna 14 CDD Pap/caiAC Aldeota,' AC 1 

do Mar/AC Barão de Sfudart/AC tgualetr/i, Urna 15 -COO Aldeola. llrsa 16 

Caacaa. Urna 17 - AC/CDD Maroçarlaá, URNAS ITINERANTES E FIXAS 1 

TER(OR: ,M4,,15 - AC Euseb:c/AC Aqoitaz/AC lIotzonInIAC Pacajus. Jtra1 
MarangucaoelAC l(ai)irega. 	- AC P,ndoretama/AC Casriaoell AC Bebem 

FortnslAC AracatiIAC Coroo Quobrado. )jççgl,i - AC RassusiEn(repostO O 

oas/AC Morada Nova] AC LimoeIro 00 Norte/AC Tabuleiro do Norte, Urna 

o governo de Joe 
Biden conseguiu 
do Congresso 

autorização para 
enviar até US$ 20 
bilhões (R$ 100 bi) 
em ajuda militar 

Putin de seu território. 
Retórica é retórica, claro, 

e até aqui os ucranianos só 
conseguiram reconquistar 

áreas quan-
do os russos 
desistiram do 
combate, por 
falta de recur-
sos humanos 
e problemas 
logísticos. Foi 
o que ocor-
reu em torno 
de Kiev e no 
norte do país 
e se configura 
uma vitória 

do governo de Volodimir 
Zelenski, mas decorreu tan-
to da resistência do agredido 
quanto da incompetência do 
invasor. 

O que Arestovitch sugere é 

Estado de Coara - Prefeitura Municipal de Alcáeta,as - Avise de Adjudicação e 
Homologação. A Porte/luta Municipal 40 Alcânhtrus, através da Comirirmãoi de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessadas, aAdjudlcaçãve Homdlogaçãoda Tomada de Preços 
N.° 1301.0112022. que tear corno objeto a pav.meoteçao em pedra tosca no Sitia Alegre Stin 

Linremento e Sitio Norte no Municiplo de Alcántaras-CE. Conforme MAPP N1 1227 da 
Supenrrterrdécla de Obras Públicas (S.O.P) - Governo ao Estado, conforme Projeto Bes:co 
LiCitaçãaAdludioada a Homologada êenfavor de: COI1STR050L-Construtora Sobralecse EIRELI 
, inscrita r,sCNPJuobon.'39.336.4S2/0001g4.rIooaloe9l0baldeR0b00.5.SllQsint.OI/I0sInI. 
quinhentos novo reais acinquenta eumcontacos).Ateâetere$.CE,l3dsAbdIde2OS2.Clsarttys 
Atcaetaraieerea.Prsale.et.da Comissão daLicitação. 

Estado não Ceará - Prsfetaeea de Jaguarueea -Aviso de LicIteção. A Pregoeiro da Prefeitura de 
Jegca500na - CE. torna público. que no dia 19 de Maio de 2022 ás 14:0011. (OceAno de Branda). 
notará realizando LIcItação na modabdada de Pregão ElilIrOeico 50 2022.05.02.01-PE. tipo Moloor 
Preço (d'bel, lendo como objeto e cortroraçbo da empresa especializada na prestação de serviços 

Estado da Ceará - Prefeitura Municipal do Atcdotatas - Estrato dos lostumeotos 
Contratuais. O Otdorradnr Cc Docpccos da Seicrctallu do Dctvonvclu,monto UrSaoc. 

(n)raestcstura. Obras e Transporte do Murllciplo da Alcáctamas-Ce. toma publico o colmato dos 

Instrumentos Contratuais resultantes da Tornada ou Preços nu 1301.0112022: Unidade 

Administrativo: Secretaria de Desenvolvimento Urbano. (n)raestruto,re. Obras e Transporte. 

Dotações Orçalseniátias: 1103.11.01.267840021.1.026 - pavmaritaÇáo de estradas n,clnems. 
Etemontode 005peso 4.4.95,01.00 obrose ,sstalucons .00/otn Paoltoenteçboem pedra tnsco 

no Sitio alegre, Sitio L/crerneotu e Sitio Norte no Monidlplo de A)çàrrferes.CE. conforme MAPP 
50 1227 da Sspeminted8oca de Obras Públicos IS.O.P)- Governo do Estado. corrlorrrse Projeto 
Básico . Viq0n,ve do Contrato ate 120 ICentosvinte) Dias. Contratada' CONSTRUSOL-
Constricoma Sobralense EIRELI. Assina polo Contratada: Francisco Rondel Linhares Mereces. 
Asnice pela Cclrtmalamrfe' Eçlrnitsno Bezerra A,ruda. Valor GlaSalri' R$ 500.509.51 (Quinhentos 

mil. quinhentos nove reais ocinquenta o um cnrr)aconi. Atcántarae-Ce, 13 de Abril de 2022. 

Chartlyaditcastare Soares ,Pre,ldertse da Comissão de Licitação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NQ 6.002/2022 -TP 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Pacatuba - CE, torna 
público as seguintes Alterações ao Edital referente a Tomada de Preços N° 06.002/2022 - 
TP, publicada no Diário Oficial da União do dia OS de maio de 2022, página 84, Seção 3, 
onde foi alterado o objeto do Edital e Termo de Referência. A presente alteração estará 
disponível no síte www.tce.ce.gov.br/Licitacoes.  

Pacatuba - CE, 5 de Maio 2022 
PARA LOPES DE AQUINO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2 1804.01/2022-TP 

A Prefeitura Municipal de PACOTI através da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esporte e Juventude, comunicam a Revogação da Tomada de Preço n 1804.01/2022-TP, 
destinada a Implantação e Modernização de Estrutura Esportiva na Comunidade de Oiticica 
PT 1038273-70 (Quadra Coberta) (Revisão 03-CEF). Motivo: razões de interesse público e 

para readequação do projeto básico. Fundamentação Legal: art. 49 da lei 8.666/93. 

Pacoti-CE, 5 de maio de 2022. 
MICHELANGELO NOJOSSA GONZAGA 

Ordenador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico N2 2022.03.11.001-GM 
Contratantes: Secretarias de educação, Saúde, Trabalho e Assistência Social. Contratada: Agil 
Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltda. Educação: valor global de R$ 5.351.438 35 
(Cinco milhões e trezentos e cinquenta e um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e 
cinco centavos). Saúde: valor global de R$ 1.177.763,00 (Um milhão e cento e setenta e sete mil 
e setecentos e sessenta e três reais). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 
473.511,00 )Quatrocentos e setenta e três mil e quinhentos e onze reais). Repremig 
Representação e Comercio de Minas Gerais Ltda Saúde: valor global de R$ 51.000,00 
(Cinquenta e um mil reais). K.C.R. Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli. Educação: 
19.016,67 )Dezenove mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). Saúde: valor global de 
R$ 84.908,72 (oitenta e quatro mil e novecentos e oito reais e setenta e dois centavos). 
Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 946,00 (Novecentos e quarenta e seis reais). 
Objeto: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliário, equipamentos de 
informática eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos industriais, quadros e parques 
infantis para atender as demandas das unidades administrativas do município, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico N2 2022.03.11.001-GM. 
Vigência dos Contratos: 31/12/2022 a contar da data de sua assinatura. Dotações 
Orçamentarias: 	 06.06.10.122.0402.2.008/17. 17.10.302.1003.2.011. 
07.07.12.122.0402.2.017/18.18.12.361.1201.2.019. 08.08.08.244.0806.2.027. Elemento de 
Despesa: 44.90.52.00. Assina pela Contratante: Wandenley Pereira Diniz - Ordenador de 
Despesas das Secretarias. Assina pela Contratada: Leandro Figueiredo de Castro, Marcos 
Ribeiro Junior, Leandro Jose Vieira Soares. Data da Assinatura: 19 e 20 de abril de 2022. 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico N2 2022.03.11.001 - GM 
Contratantes: Secretarias de educação, Saúde e Trabalho e Assistência Social. Contratado: Agi) 
Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltda. Educação: valor global de R$ 10.807.756,70 
(dez milhões e oitocentos e sete mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). 
Saúde: valor global de R$ 1.972.529,00 (um milhão e novecentos e setenta e dois mil e 
quinhentos e vinte e nove reais). Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 1.004.621,00 
(um milhão e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais). Repremig Representação e Comercio 
de Minas Gerais Ltda. Saúde: valor global de R$ 51.000.00 (Cinquenta e um mil reais). K.C.R. 
Indústria e Comercio de Equipamentos Eire)i. Educação: valor global de R$ 39.960,95 (trinta e 
nove mil e novecentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). Saúde: valor global de R$ 
172.691,05 (cento e setenta e dois mil e seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos). 
Trabalho e Assistência Social: valor global de R$ 2.838,00 (dois mil e oitocentos e trinta e Oito 
reais). Objeto: Registro de preços visando à aquisição futura de mobiliário, equipamentos de 
informática eletroeletrônicos, eletrodomésticos, equipamentos industriais, quadros e parques 
infantis para atender as demandas das unidades administrativas do municipio, conforme 
especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico N2 2022.03.11.001 . GM. 
Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 (Um) Ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina 
Pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretarias. Assina Pela 
Contratada: Leandro Jose Vieira Soares, Marcos Ribeiro Junior, Leandro Figueiredo de Castro. 
Data da Assinatura: 19 e 20 de abril de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

O Secretário de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pentecoste Sr. 
Miguel Gomes Martins Neto, inscrito no CPF: 917.618.753-53 no uso de suas atribuições 
legais e, considerando a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do 
procedimento de licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para 
recuperação de estradas vicinais no trecho sede a localidade de Várzea do Gado no 
Município de Pentecoste. Conforme Anexos 1 e II parte integrante deste Processo vem, 
homologar e adjudicar o presente processo administrativo de licitação n.2 2022.01.31.08-
TP-ADM, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação 
vigente, fica o presente processo Homologado e Adjudicado em favor de: Construtora 
Benevides Aguiar LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 36.571.143/0001-09, no valor global 
de R$ 1.798.795,12 (hum milhão setecentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e 
cinco reais e doze centavos). Representante legal: Fernanda Mara da Silva 8. Cunha, 
inscrito no CPF n2 017.931.373.82. 

Pentecoste - CE, 5 de maio de 2022 
MIGUEL GOMES MARTINS NETO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 2022.05.05.1 

O Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE torna público que será realizado 
Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de materiais de 
expediente, didáticos, de higiene e utensílios de copa/cozinha destinados aos programas do 
Fundo Municipal de Assistência Social de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no 
Edital Convocatório. Inicio de acolhimento das propostas: Dia 09 de Maio de 2022 a partir das 
17:00 horas. Encerramento do acolhimento das propostas: Dia 19 de Maio de 2022 às 08:30 
horas. Inicio da sessão: Dia 19 de Maio de 2022 às 09:00 horas - através do Portal de Compras 
no Site www.licitacaoporteiras.com.br. Os interessados poderão obter o tento integral do Edital 
através dos endereços eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br, www.licitacaoporteiras.com.br  e 
www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 )R-211(, no horário de 08:00 às 
12:OOhrs. 

Porteiras/CE, 5 de maio de 2022 
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETO 

Potengi - CE, 5 de maio de 2022 
EDNO LEITE MORAES 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇO N2  2022.03.08-0 

 Município de Potengi, através da Comissão Permanente de Licitação )CPL), torna 
público o resultado da análise e julgamento da documentação de habilitação da licitação acima 
referenciada que tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para executar a obra do 
sistema integrado de abastecimento de água das localidades de Vila Baraúnas, Catolé, Bonita, 
Bela Vista, Lagoa da Pedra, Chapada da Torre e Caraibas no Município de Potengi, conforme 
projetos técnicos de engenharia, relatório geral e planilhas orçamentárias em Anexo, conforme 
Convênio n' 855505/FUNASA, de acordo com as exigências, quantidade e especificações 
constantes do presente Edital e teus anexos. A CPL decidiu por declarar Habilitadas as 
empresas: 1 - G7 Construções e Serviços EIRELI EPP; 2 - Construtora Justo Júnior LTDA; 3 - A.I.L. 
Construtora LiDA- ME; 4 - S&T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA- ME; 5 - Fénix - 
Locações e Empreendimentos EIRELI; 6- Motiva Construções e Serviços EIRELI. Por entender 
que estas atenderam às exigências do ato convocatório. E decidiu por Inabilitar: 1 - A&P 
Edificações Construções e Empreendimentos LTDA; 2 - ECOS Edificações. Construções e Serviços 
LTDA; 3- PROJEMAQ Construções e Serviços LTDA - ME; 4- Roma Construtora IRELI . ME. Por 
descumprirem exigências editalícias. Os autos se encontram corri vista franqueada aos 
interessados a partir da data desta publicação. Abre-se prazo recurxal, conforme Art. 109, 
inciso 1, alínea "a", da Lei 8.666/93. Damos ciência de que interposto recurso este verá 
comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo conforme previsto no Art. 109 § 39 

da Lei 52 8.666/93. 

O 

Potengi-CE, 5 de maio de 2022 
EDNO LEITE MORAES 
Presidente da CPL 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

Retificação do Aviso de Suspensão da Concorrência Pública n9  2022.02.16.01SEINFRA, 
publicado no DOU dia OS de maio de 2022, página: 205, seção: 3. Cujo objeto é a contratação 
de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos do Município de 
Potengi/CE. 

O Município de Potengi, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), vem 
retificar o aviso de suspensão datado de 27 de abril de 2022, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: 

Esta Comissão torna pública a Suspensão da Concorrência Pública acima 
referenciada, fundamentada no princípio do contraditório e da ampla defesa conforme decorre 
o art. 59,  LV, da Constituição Federal, que determina que "aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes", haja vista que tramita Processo de mandato de 
segurança, sob processo n 0200232.2022.8.06.0038, e ainda outros dois processos de 
números 09525/2022-0; 08561/2022-9, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará e que ambos 
estabelecem prazos para defesa, ficando assim suspenso até decisão definitiva, por 
entendermos que dessa forma a Comissão Permanente de Licitação estará assegurando o que 
determina o Art. 3' da lei 8.666/93, que dispõe: "A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". Os autos do 
Processo se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data desta 
publicação. Potengi. às 11:00hns. 

Potengi - CE, 5 de maio de 2022 
EDNO LEITE MORAES 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRATO DE CONTRATO 

Pregão Eletrônico n° 08.007/2021-PERP 
Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim de Queiroz, Secretaria. 
Estrato dos contratos: n9 08.007/2021-025ME - Valor global: R$ 28.909,20 . Contratada: 
BMK.AP Empreendimentos EIRELI, através de sua representante legal, a Sra. Ana Paula 
Barroso de Souza; n° 08.007/2021-035ME - Valor global: R$ 43.584,80 - Contratada: Tecbol 
Ltda, através de sua representante legal, a Sra. Jacqueline Cristina da Silva Almeida; n9 
08.007/2021-01SME -Valor global: R$ 51.564,00 - Contratada: Aquarela Comércio de 
Variedades LTDA-ME, através de sua representante legal, a Sra. Pêmelia da Silva Saraiva. 
Objeto: Aquisição de material esportivo, para atender as necessidades das Escolas de 
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a 
partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 13. 19 de abril de 
2022. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

19 Termo Aditivo ao contrato ng 10.003/2021-01 da Chamada Pública o9 10.003/2021-CHP 
Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady Diana Arruda Mola. 
Contratada: Centro de Doenças Renais e Hipertensão Arterial S/C LTDA, através de sua 
representante legal, a Sra. Andrea de Paula Silva. Objeto: Credenciamento de clínicas para 
a prestação de serviços para realização de procedimentos de terapia renal substitutiva - 
TSR, Patologia e demais procedimentos autorizados pela APAC (Autorização dos 
procedimentos de alta complexidade), em atendimento a pacientes da rede pública 
Municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reajuste de preços do 
contrato original em 12,5%. Data da assinatura: 07/04/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL NB 2022.04.28.01.PP 

O Pregoeiro Comissão de Licitação torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a licitação de Pregão Presencial n2 2022.04.28.01-PP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 
computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de informática e gerenciamento 
das redes de responsabilidade das diversas secretarias do município. O recebimento e abertura 
dos envelopes terá no dia 18/05/2022, às 09h, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge. s/n, 19 andar, Campo Velho. Quixada/CE. das 07:30h às 
11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N' 2022.05.04-SAS 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de 	Ip., 
Estado do Ceará, torna público, que estará realizando certame licitatorio, na nsodalid'J  

Tomada de Preços n' 2022.05.04-SAS, cujo objeto é a contratação de pessoa junídia..,, 	O 
especializada na prestação de serviços técnicos especializados para a realização de 
capacitação socioprofissional e Socioassistencial para as famílias cadastradas no Centro de 
Referência da Assistência Social - CRAS e para a equipe técnica, de interesse da Secretaria 
da Assistência Social, no Âmbito do Município de Potengi - CE. O certame acontecerá na 
sede da Prefeitura, na nua José Edmilson Rocha, nQ 135, Centro, conforme especificações 
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 
23 de maio de 2022, a partir das 09:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo email licitapotengi@hotmail.com. 

- 

Sue doc,,eie,iio pode se, oer,flraiio no endereço eietrôeoo 

hitp//ois'.', n.goo.be/auieiiticidade.imteii,  pelo rød,eo 053020z20soveo2e4 
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