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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N`2022.05.23.011-PE
ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Saúde.
OBJETO: Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com equipamento em regime de
comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço global
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcornpras.org.br Acesso Identificado no link -licitações.
1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 06/06/2022
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 22106/2022
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 22/06/2022
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 22/06/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUI)(ADÁ - CE torna público, para conhecimento dos interessados, que
o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 13.04.002/2022 de 13 de abril de 2022,
juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local
acima indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à
licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação
do objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto
10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei
Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e
as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e
abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:
1.LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;
2.LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação;
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica, econômico financeira
e regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto:
5.CONTRATANTE: O Município de Quíxadá que é signatário do instrumento contratual;
6.CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato
com a Administração Pública;
7. PREGOEIRO: Servidor ou nomeado, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação,
abertura, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de
menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da
equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos;
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por,
no mínimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do
pregão;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de
definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório,
decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do
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Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da
licitação por meio eletrônico e promover a celebração do contrato;
10.PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá;
11.DOE: Diário Oficial do Estado;
12. ÕRGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade
conveniada com o Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir
de 06 de janeiro de 2021.
1 DO OBJETO
1.1. Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com equipamento em regime de
comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce.
1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA
ANEXO II— MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES
ANEXO IV- MINUTA DE CONTRATO
2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO.
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas
neste Pais, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que
satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos
sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações
e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante credenciado ou operador da
corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste edital.
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo
número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, acesso "corretoras".
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias
associada ou diretamente no site da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva
CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de
sua representação no pregão.
b)Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio.
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes
tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
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a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro
fará pesquisa no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas
os licitantes que se enquadrem nesta situação;
b)Cumprindo penalidade de suspensão temporáha imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá;
c)Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação;
d)Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
g)De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
h)Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus incisos e
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações;
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br
2.9 - As empresas, pessoas jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
site: www.blicompras.org.br;
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora
contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas
no Edital.
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL;
2.13 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros;
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou
através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá
ser obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do
horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade;
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2.16 A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002;
2.17 As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados.
2.18 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil BLL, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.bllcompras.org.br;
2.19 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão,
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil
BLL por ele indicada, junto à respectiva ORO Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil BLL, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento;
-

-

-

-

-

-

-

-

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário do início da disputa.
3.2 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame;
3.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
3.4 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
3.5 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
3.6 Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os
seguintes termos:
a)Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b)Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70 da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz
plenamente todas as exigências habilitatôrias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,
Vil da Lei n° 10.520/2002.
c)A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos.
e)A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou
substituí-Ia.
g)Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
h)A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.
i)Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
-
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3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
371. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
3.7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
3.7.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
3.7.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n° 8.666/93).
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
3.7.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
3.7.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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4 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2.
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um
centavo).
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4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto", em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
4.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
4.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
4.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
4.23. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
4.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
4.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
4.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
4.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 30, § 211, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
4.31.1. no pais;
It

Trav'. José Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

Cr—

FLs.

Rubrica
Cowi1554 [;E

PREFEITURA DE

ÁW

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação
Fis. 11 C. 4.31.2. por empresas brasileiras;
\
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r7
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
Rubrica
4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa OMlSSÂQ E /
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70 e no § 90
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
4.37.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
4.37.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
4.37.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
4.37.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail,
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta.
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
4.37.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso;
4.37.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no 'chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
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4.37.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante qu
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LO
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
4,37.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
5- DA HABILITAÇÃO
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.brl).
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital,
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior encaminhamento
do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a
partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação dos documentos. No caso de
cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope colado
tendo no frontispício os seguintes dizeres:
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5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade
permita a sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste
através de consulta junto ao respectivo site.
5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos
neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da
licitação.
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu
funcionamento paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser
inabilitada, apresentar, o referido documento, constando o termo final de seu período de validade
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser
inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item
5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação.
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1.
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido,
acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou
a proposta ou o lance subsequente.
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são
válidos para matriz e todas as filiais.
5.14. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b)EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c)NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
d)NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e)NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS:
decreto de autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s)
f)
sócio(s), quando se tratar de sociedade;
5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
Fazenda Federal (CNPJ);
a)
Fazenda Estadual ou Municipal (FIC ou ISS);
b)
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5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas de regularidade, em plena validade, para com:
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1751, de 2 de outubro de 2014);
b)a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante
seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;
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;
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o
prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.
5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
estrição;5.14.12- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5.14.3.205 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a
revogação da licitação.
5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua
execução.
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação.
5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio,
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em
questão, e:
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante;
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente.
5.14.4.4. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços
SOM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL.
5.14.5 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.14.5.1-Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias.
5.14.5.2 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso
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da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de
recuperação.
5.14.5.3- Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de
apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
5.14.5.4- No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial;
5.14.5.5- No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
5.14.5.6- No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e
pelo titular ou representante legal da empresa.
5.14.6 DEMAIS EXIGÊNCIAS:
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70 da constituição federal, combinado com o inciso
V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em
atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa,
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa
legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou;
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as
penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ!MF
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem
assinou,
ssinou;c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as
penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal,
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral
das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por
pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou;
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o
modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja
possível identificar quem assinou.
6.0 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF,
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que
ele é válido para todos os estabelecimentos-sede e filiais da licitante.
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se
forem acompanhados da versão em português firmada pr tradutor juramentado.
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6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, não sendo admitido
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante
fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos
documentos enviados via e-mail;
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas
neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas
nos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da sessão.
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o
licitante obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob
pena de, não o fazendo, ser inabilitada.
7.0- DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado
até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste
edital. No horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não
estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Quixadá.
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo
Pregoeiro com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas
com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de
preços, que dar-se-á posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação
exclusivamente daquelas que tenham atendido às exigências deste edital.
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes.
7.4 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor;
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para
efeito de ordenação das propostas.
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que
se refere à exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1
deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco
minutos cada, sob pena de preclusão;
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III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio
para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7,10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor
de referencia definido pela administração pública.
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e
os presentes à sessão serão comunicados.
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos
documentos de habilitação do licitante classificado em 20 lugar, e assim sucessivamente, até a apuração
de um que atenda ao edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja
obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame.
7.13 - Declarado o vencedor e decorhda a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
a)O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 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.
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os
autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°.
10.024/2019).
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
7.23.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados
consultarem o sistema.
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7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatóhos ou quando nau'
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na
peça recursal.
7.28 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e
marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.
7.29 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter
melhores subsídios para as suas decisões.
7.30 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata
divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente
situação regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro.
7.32 - Ao Pregoeiro retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante,
observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma
adotada inicialmente.
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11 da LO n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
8.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato.
9.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato.
10.0- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver,
seja classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO.
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação.
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10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente
processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e
mediante fundamentação escrita.
11.0—DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por
intermédio de servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá.
11.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá.
11.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser
prontamente atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá,
12.0 - DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais.
12.2 - Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante.
12.3 - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposições editalíssimas e desta ata.
12.4 - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
12.5 - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única
nota fiscal/fatura.
12.6 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
13.0 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
13.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame.
13.1.2 - Cometer fraude fiscal.
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa.
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo.
113.117-Cometer fraude na entrega do produto, e
13.1.8 - Descumprir prazos.
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá Ce, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências,
suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem
prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir:
a)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
b)Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto,
sobre o valor global do Contrato.
c)Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do prodi4o.
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c.2) Desistência de entregar o produto.
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento
i
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
CÃO,W )
13.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência
acarretar prejuízos para a Administração.
13.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá, será aplicada à
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
13.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados.
13.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa,
sem prévio assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades
previstas legalmente e contratualmente.
13.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submeda a processo
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.
14.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@quixada.ce.gov.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, s/n, Bairro
Campo Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial.
14.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
14.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
15.1. 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;
NK
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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 de alegações de prática prevista na cláusula 15.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo
organismo.
15.3. 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.
15.4. 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.
16.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
16.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
16.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na
aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas.
16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante,
desde que seja possível a afeção da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de Pregão.
16.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes
de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura
Municipal de Quixadá.
16.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente,
por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatório;
16.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será
devolvida ao proponente;
16.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n°
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores
alterações;
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16.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação.
17.0-DO FORO
17.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo
Contratual, será o da Cidade de Quixadá - Ceará.

Quixadá - Ce, 31 de maio de 2022.

Lady Diana Arruda Mota
Secretária e Ordenadora de Despesas da
Secretaria da Saúde
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA
1.OBJETO
1.1. Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com equipamento em regime de
comodato, destinado à manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de responsabilidade da
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce.
2.JUSTIFICATIVA
2.1. Tal demanda tem o objetivo de suprir às necessidades dos serviços de INTERNET, cujo objetivo é a
manutenção dos serviços essenciais às atividades de programas com a necessidade de funcionamento
de serviços de INTERNET, em todas as funcionalidades dos diversos setores.
2.2. LOTE ÚNICO
O serviço está organizado em itens para facilitar o entendimento e proporcionar o escalonamento dos
serviços em respeito ao princípio do bom uso do recurso público ao faturarem-se somente os serviços
efetivamente executados em uma dada competência.
Apresenta-se tabela com detalhamento dos serviços a serem licitados com as respectivas unidades
e quantidades. Os participantes deverão utilizar estes quantitativos como referência para composição da
proposta de preços.
O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §10, da Lei n° 8.666/93, nesse caso
se demonstra técnica e economicamente viável, já que cada lote/grupo foi feito conforme
natureza/características de cada objeto, e não tem finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação,
visa tão somente assegurar a gerencia segura da contratação, e principalmente, assegurar não só a mais
ampla competição necessária em um processo licitatório, mas também atingir a sua finalidade
efetivamente que é a de atender a contento as necessidades da Administração pública.
A escolha da divisão dos itens em lote justifica-se em virtude da característica dos serviços, eficiência
na fiscalização dos contratos e pela celeridade na conclusão de seu processo licitatóno.
3.ESPECIFICAÇÕES
3.1. O serviço ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer a
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios estabelecidos
no termo de referência e na peça contratual.
LOTE 1

ITEM

1.1

1.2

1.3

1.4

ESPECIFICAÇÃO

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R

MES

12

1.61667

19.400,04

MES

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

980004

MÊS

12

816,67

9.800,04

UND

SERVIÇO DE INTERNET 100 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A SECRETARIA DE SAUDE. Especificação:
Serviço de internet 100 Mbps via fibra ótica para a
Secretaria de Saúde com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL. Especificação:
Serviço de internet 30Mbps via fibra ótica para o
Almoxarifado Central com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A CEMARC. Especificação: Serviço de internet
30Mbps via fibra ótica para a CEMARC com equipamento
em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - CENTRO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Centro com
equipamento em regime de comodato.

-
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1,18

1.19

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - CAMPO NOVO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Campo Novo
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - CAMPO VELHO. Especificação: Serviço
de internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Campo
Velho com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - COMBATE. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Combate com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - SÃO JOÃO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - São João com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - ALTO SÃO FRANCISCO. Especificação:
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS Alto São Francisco com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - RENASCER. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Renascer
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - PUTIÚ. Especificação: Serviço de internet
30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Putiú com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - CARRASCAL. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para a UBS - Carrascal
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UBS - RESIDÊNCIAL RAQUEL DE QUEIROZ.
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica
para a UBS - Residencial Raquel de Queiroz com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O CAPS AD, Especificação: Serviço de internet 30
Mbps via fibra ótica para o CAPS AD com equipamento em
regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O CAPS GERAL. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para o CAPS GERAL com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
- SAE. Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via
fibra ótica para o Serviço de Atendimento Especializado SAE com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
ESPECIALIDADES
CENTRO
DE
PARA
O
ODONTOLÓGICO - CEO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via fibra ótica para o Centro de
Especialidade Odontológica - CEO com equipamento em
regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A POLICLÍNICA MUNICIPAL. Especificação:
Serviço de internet 50 Mbps via fibra ótica para a Policlínica
Municipal com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE FISIOTERAPIA
- CREFI. Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via

MÊS

12

81667

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.80004

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9 800,04

MÊS

12

966,67

11.600,04

MÊS

12

816,67

9.800,04
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fibra ótica para o Centro de Referência de Fisioterapia
CREFI com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 15 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A ACADEMIA DE SAÚDE. Especificação: Serviço
MÊS
12
658, 33
de internet 15 Mbps via fibra ótica para a Academia de
Saúde com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O SAMU. Especificação: Serviço de internet 30
MÊS
12
816, 67
Mbps via fibra ótica para o SAMU com equipamento em
regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Especificação:
MÊS
12
816, 67
Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica para a Vigilância
Sanitária com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.
Especificação: Serviço de internet 30 Mbps via fibra ótica MÊS
12
81667
para o Centro de Controle de Zoonoses com equipamento
em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA AS ENDEMIAS. Especificação: Serviço de internet
MÊS
12
816, 67
30 Mbps via fibra ótica para as Endemias com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA
A
CENTRAL
DE
ABASTECIMENTO
FARMACÊUTICO
CAF. Especificação: Serviço de
MÊS
12
816,67
internet 30Mbps via fibra ótica para a Central de
Abastecimento Farmacêutico com equipamento em regime
de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A HOSPITAL MUNICIPAL EUDASIO BARROSO
HMEB. Especificação: Serviço de internet 50 Mbps via MES
12
966,67
fibra ótica para o HOSPITAL MUNICIPAL EUDASIO
BARROSO com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE
QUIXADA UPA. Especificação: Serviço de internet 50
12
MÊS
966 67
Mbps via fibra ótica para a UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO UPA com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 50 MBPS VIA FIBRA OPTICA
PARA O AMBULATORIO DO ICC. Especificação: Serviço
12
966,67
MÊS
de internet 50 Mbps via fibra ótica para o Ambulatório do
ICC com equipamento em regime de comodato.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$
-

1.20

1,21

1.22

1.23

1•24

1.25

-

~Ã
.d

7 899 96

9 800 04

9 800 04

9.800,04

9800 04

9800 04

-

1,26

1 27

128

-

11.600,04

11600 04

11600,04
289.301,04

LOTE 2

ESPECIFICAÇÃO

ITEM

2.1

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS CIPÓ DOS ANJOS. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS Cipó dos Anjos
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS VÁRZEA DA ONÇA. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS Várzea da Onça
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS TAPUIARÁ. Especificação: Serviço de internet 30
Mbps via rádio para a UBS Tapuiará com equipamento
em regime de comodato.
-

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

MÊS

12

816,67

9.80004

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

-

2.2

-

-

2.3

-

-
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2,18

2.19

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - JUATAMA. Especificação: Serviço de internet 30
Mbps via rádio para a UBS - Juatama com equipamento em
regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - CUSTÓDIO. Especificação: Serviço de internet 30
Mbps via rádio para a UBS - Custódio com equipamento
em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - DOM MAURÍCIO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS - Dom Maurício com
equipamento em regime de comodato,
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - CALIFÓRNIA. Especificação: Serviço de internet
30 Mbps via rádio para a UBS - Califórnia com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - SÃO JOÃO DOS QUEIROZ. Especificação:
Serviço de internet 30 Mbps via rádio para a UBS - São
João dos Queiroz com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - JUÁ. Especificação: Serviço de internet 30 Mbps
via rádio para a UBS - Juá com equipamento em regime
de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - JATOBÁ. Especificação: Serviço de internet 30
Mbps via rádio para a UBS - Jatobá com equipamento em
regime de comodato,
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS - RIACHO VERDE. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS - Riacho Verde com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO ALTO ALEGRE. Especificação: Serviço
de internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio Alto
Alegre com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO BOA VISTA. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio Boa Vista
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO GUARUJÁ. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio Guarujá
com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO LAGOA NOVA. Especificação: Serviço
de internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio Lagoa
Nova com equipamento em regime de comodato,
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO LAGOA DA PEDRA. Especificação:
Serviço de internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio
Lagoa da Pedra com equipamento em regime de
comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DO SABONETE. Especificação: Serviço de internet
30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio Sabonete com
equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DO SÃO BERNARDO. Especificação: Serviço de
internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio do São
Bernardo com equipamento em regime de comodato.
SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO DA VARJOTA. Especificação: Serviço de

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9.800,04

MÊS

12

816,67

9 800,04

MÊS

12

816,67

9 800,04

MÊS

12

816,67

9 800,04
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internet 30 Mbps via rádio para a UBS da Vaota com
equipamento em regime de comodato.
220

SERVIÇO DE INTERNET 30 MBPS VIA RÁDIO PARA A
UBS DE APOIO DOS VERTENTES. Especificação:
Serviço de Internet 30 Mbps via rádio para a UBS de Apoio
dos Vertentes com equipamento em regime de comodato.

c-•

MÊS

12

81667

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$

980004

196.000,80

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 485.301,84 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e um
reais e oitenta e quatro centavos).
4.DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO
4.1. Não será permitida em hipótese alguma a subcontratação para os serviços objeto deste certame.
4.2. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será
designado representante para acompanhar e fiscalizar o recebimento dos serviços, anotando em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
4.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabil idade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários à
regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
5.A FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais.
5.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante.
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposições editalissimas e desta ata.
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única
nota fiscal/fatura.
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
6.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei flQ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
6.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
6.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

Trav. Jose i-âge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

Rtih rica
:oMISS.p c'

PREFEITURA DE

ir

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A)
7.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste
Termo de Referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
7.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
7.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos,
de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
7.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE;
7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a)
CONTRATANTE;
7.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do
objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente;
7.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços
contratados, inclusive, as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a)
CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de
Quixadá
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato;
7.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente;
8.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1. Apresentação de no 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.
8.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação.
8.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e:
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante;
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente.
8.4. Certidão que comprove a outorga concedida pela ANATEL à empresa para explorar os Serviços
SCM e a comprovação de regularidade junto a ANATEL.
9.CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO
9.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço por lote,
observado as especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade será realizada através de
Pregão na forma Eletrônico.
10.DA GESTÃO DE CONTRATOS
10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pelo
funcionário designado pelo contratante.
11.DAS PENALIDADES
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111. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores:
- Advertência por escrito;
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias;
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 160 (décimo sexto)
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato,
ontrato;IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em
desacordo com o pactuado;
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante este órgão.
11.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
penalidades previstas no edital, bem como na lei n,° 8666/93.
11.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá.
11.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação
de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração de rescisão do pacto em apreço.
11.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
11.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for.
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de
conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA:
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência
da CONTRATANTE,
ONTRATANTE;111
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato;
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato;
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato.
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor
relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas
porventura aplicadas.
13.DO REAJUSTE E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1.0 valor do presente Contrato não será reajustado por prazo inferior a 0 (um) ano, salvo em caso
de evidente desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA, nos
moldes estampados no art. 65, II, "d", da lei n° 8666/93.
14.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 A despesa decorrente da contratação correrá á conta de dotação orçamentária própria consignada
no Orçamento da Secretaria de Saúde, Exercício de 2022.
DESPESA

PROJETO ATIVIDADE

CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA

SUBELEMENTO
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Secretária de
1001.10.102.1001.2.047
Saúde

3.3.90.39.00

3.3.90.39.9

1500100200

Atenção Primária

1001.10.301.1001.2.050

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

Atenção Secundária

1001,10,302.1003.2.054

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

Vigilância à Saúde

1001.10.305.0402.2.055

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

CAF

1001.10.244.0402.2.049

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

HMEB

1001.10.302.1003.2.052

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

UPA

1001.10.302.1003.2.053

3.3.90.39.00

3.3.90.39.99

1600000000

15. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
15.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1 999, a administração pública poderá, sem a prévia manifestação
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
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ANEXO II . PROPOSTA PADRONIZADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.05.23.01-PE
,5r3ca

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ- CEARÁ
Comissão de Pregão

com
, SSA0 C'E

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

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL
R$

VALOR GLOBAL DO LOTE -R$

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

de

de

Assinatura

Trav. José--Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

ar

UIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES

()

DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:
a)sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao
estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b)sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93.
d)que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a
ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.
(CE),

de

20.

DECLARANTE
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ANEXO IV— MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°

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

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público
interno, através da Secretaria de
com sede na Rua
, n.° -, Bairro
inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria de
o Sr(a).
, inscrita no CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, doravante
denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa
estabelecida na
, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°
, neste ato representada pelo(a) Sr(a)
, portador (a) do CPF/MF n°
apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas.
stabelecidas;1

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão
Eletrônico n° 2022.05.23-01-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Ordenador da
Secretaria de
, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS:
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio
com equipamento em regime de comodato, destinado á manutenção de diversos estabelecimentos de
saúde, de responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações
contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada.
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR:
LOTE_
TEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR
TOTAL R$

-R$

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICOFINANCEIRO:
), a ser pago em conformidade com
3.10 valor global da presente avença é de R$
(
a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo
Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as
condições da proposta e o seguinte.
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste em hipótese alguma, salvo os casos
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou
previsíveis porem de conseqüências incalculáveis, retàçdadores ou impeditivos da execução do ajustado,

(
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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 economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II
"d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com
produtos, equipamento e mão de obras.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua
assinatura, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA ~ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias;
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a
especificação;
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e
conseqüentemente aceitação.
CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária n°:
Elemento de Despesa n°
. Fonte de Recursos.
ecursos:CLÁUSULA SETIMA- DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais.
7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante.
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposições editalissimas e desta ata.
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única
nota fiscal/fatura.
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a:
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
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8.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento,
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na
execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral;
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato;
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei;
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
8.1.9. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.

1

1

1

1

CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1. A contratante obrigar-se-á:
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do serviço e o
cumprimento dos prazos;
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução dos serviços objeto deste
contrato;
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar
pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais;
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos
os locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
9.1.6. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.
CLAUSULADECIMA — DAS SANÇÕES:
10.1- Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores:
- Advertência por escrito;
II - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias;
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 161(décimo sexto)
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
IV - Multa de lO% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em
desacordo com o pactuado;
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante este órgão.
10.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
penalidades previstas no edital, bem como na lei n.° 8666/93.
10.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá.
10.4, As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação

Trav. José Jore, S/N
Campo Velho, 63907-010
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de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a
declaração de rescisão do pacto em apreço.
10.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
10.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA
tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESCISÃO:
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas:
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou
regulamento dispostas no presente Instrumento,
nstrumento;11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial, nos casos de:
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a
antecedência definida no subitem anterior.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXX)(X, de acordo com o
estabelecido no Art, 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO:
14.1. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas.
Quixadá - Ce.
de
Quixadá-CE, de

xxxxxxxxxxxxxx
Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria da
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1.
CPF N°:

xxxxxxxxxxxxxx
Razão Social
CONTRATADA

2.
CPF N°:

Trav\Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010
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AVISO DE LICITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados,
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.05.23-01-PE, do tipo menor preço por lote,
cujo objeto é Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com equipamento
em regime de comodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de
responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 06/06/2022; 2. Fim do recebimento de
propostas: às 08hs00min do dia 22/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hs01min ás 08h59min do dia 22/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às
09hs00min do dia 22/06/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à
Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:
www.tce.ce.gov.br.

Quixadá-CE, 02 de junho de 2022.

PUBLICAR, para circular no dia 06/06/2022, nos seguintes veículos de comunicação:
•
•
•
•

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA— SECRETARIA DA SAÚDE.

Trav. José Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

LU
r- )

Rubrica
\ COMISSÃQ r

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.05.23-01-PE, cujo objeto é
Contratação de serviços de Internet via fibra óptica e via rádio com equipamento em regime de
comodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de
responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 02 de junho de 2022
no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Quixadá/CE, 02 de junho de 2022.

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

- Quixadá-CE
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pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1
(um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da
calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a
recontratação de empresa já contratada com base no disposto no
citado inciso.
Art. 7. Este Decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e
entra em vigor na data de sua publicação.

da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento
das propostas: das 08hs00min do dia 06/06/2022; 2. Fim do
recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 21/06/2022; 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin ás 08h59min do
dia 21/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às
09hs00min do dia 21/06/2022, maiores informações na sala da
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1°
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:
www.tce.ce.gov.br.

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

Fls.j54.

josÉ IVANDE

PAIVA JÚNIOR,

Pregoeiro.

Gabinete do Prefeito, 01 de Junho de 2022.

Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:5CA78250

RICARDO josÉ ARA ÚJO SIL VEIRA
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Pub
Helaine Oliveira Nunes
Código Identificador:274DC879
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 036/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
DECRETO N° 036/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022.
DISPOE SOBRE LUTO OFICIAL NO MUNICIPIO
DE QUIXADÁ-CE, EM VIRTUDE DO
FALECIMENTO DA EX-PRIMEIRA-DAMA
SENHORA PAULA FRANCINETE DIÓGENES
BAQUIT, CONFORME ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DA CIDADE DE QUIXADÁ-CE, senhor
RICARDO JOSÉ ARAÚJO SILVEIRA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Quixadá e,
CONSIDERANDO o falecimento no dia 03/06/2022, da ex-primeiradama senhora PAULA FRANCINETE DIOGENES BAQUIT,
cidadã Quixadaense;
DECRETA:
Art. 10 - Fica declarado Luto Oficial, por três dias, no Município de
Quixadá-CE, com sentimentos de pesar, em virtude do falecimento da
ex-primeira-dama Senhora PAULA FRANCINETE DIOGENES
BAQUIT, ocorrido no dia 03 de junho de 2022, tendo a mesma
exercido relevante participação como cidadã neste Município.
Parágrafo Único - As bandeiras nos órgãos municipais, deverão estar
asteadas a meio mastro.
Art. 2 ° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

W

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, Quixadá/CE, 03 de junho de 2022.
RICARDO JOSÉ ARA ÚJO SILVEIRA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Helaine Oliveira Nunes
Código Identificador:A67D4B79
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.05.30.01-PERP, do tipo menor
preço por lote, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e
eventuais contratações de serviços continuados de manutenção
preventiva e conetiva de ar condicionados, geladeiras, freezers,
gelágua e ventiladores, incluindo os materiais e equipamentos
necessários a manutenção, para atender as necessidades da Secretaria

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de
Licitação - A Comissão de Licitações do município de Quixadá toma
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.05.23-01-PE, do tipo menor
preço por lote, cujo objeto é Contratação de serviços de intemet via
fibra óptica e via rádio com equipamento em regime de comodato,
destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde, de
responsabilidade da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do
dia 06/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do
dia 22/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hs01min às 08h59min do dia 22/06/2022; 4. Início da sessão de
disputa de preços: às 09hs00min do dia 22/06/2022, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José
Jorge Matias, s/n, l andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às
11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR,
Pregoeiro.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificado r:7D34218C
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.06.03.1
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
2022.06.03.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, toma
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administração Finanças e Orçamento, Gabinete do
Prefeito e Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de
Quixelô/CE. Início de acolhimento das propostas: 07 de junho de
2022 a partir das 17h:O0min. Abertura das propostas: 17 de junho
de 2022 às 08h:00 horas, Início da sessão de disputa de preços: 17
de junho de 2022 às 08h:30min, através do site
www.comprasquixelo.com.br. Os interessados poderão obter o texto
integral do Edital através dos endereços eletrônicos:
www.comprasciuixelo.com.br e www.tce.ce.ov. br. Informações
pelo telefone: (88) 3579-1210.
Quixelô/CE, 03 de junho de 2022.
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial.

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Fortaleza, Ceará. Brasil a Segunda-feira, 6 de junho de 2022 a O ESTADO

lnschçôes. A Prefeitura do fortaleza prorrogou em 4 dias o prazo para as inscrições tIo 'Edital Pai
riso Atlístjcoe nas Esceóas". O nrocecsst seletivo deve se(eciortar 40 obras para serem reçtrc<luzidas
iS eSCcias públicas da capital Os artistas podem se inscrever até o dia 10 de junho na CLFor
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IAB Ceará solicita uso de

Governo contempla deputada

câmeras individuais por PMs

Isso mesmo. O Gover
no do Ceará anunciou no
último dia de moio um
pacote de recuperação
de estradas, cujo programa contempla requerimentos da deputada

firika Amorim. que ficou
muito feliz e gratificada
por suas reivindicações
na Assembleia Legisla-

Uva. Lançado na manhã
de terça-feira (31/5) pela
governadora Izolda Cela,
o Pacote de Recuperação
Funcional(Ias Rodovias Estaduais vai reformar e sinalizar
uns total de 1.510 quilómetros em 80 trechos de CRs, no
prazo de ato ano portanto, cotneça agora, mas aiS vai ficar
concluído na próxima administração. trata-se de investiocaso de R$ 477 milhões. O lançamento foi realizado por
meio de transmissão ao vivo pelas redes Sociais. Representante de Caucaia na Assembleia Legislativa, a deputada Ëri'
1c Amorim (Foto), parlamentar ativa e pertencente ao PSD
apresentou requerimentos que foram contemplados pela
iniciativa do Governo do listado.

Fala de Érika
"Entendemos como de grande importância o
lançamento do programa pois vemos como a molha
viária estadual sem sofrendo com as fortes chuvas,
dificultando a locomoção de moradores o turistas, além
de agir na prevenção de acidentes. São vias de intenso
fluxo de circulação diariamente. Ficamos felizes por
termos requerimentos contemplados no programa",
comemorou a terceira secretária da Mesa Diretora da
Cosa, deputada Enika Amorim.

Saiba mais
Na apresentação do Pacote de Recuperação Funcional das Rodovias Estaduais foram citados ou seguistes
trechos, incluídos em requerimentos da deputada Érika
Amorim: - Recuperação asfáltica da(;E-oes até a BR-222
(s' 8411/2019); Recuperação astàltica elo trecho da
rotatória da CE-085 até a Vila do Cumhttco na CE-090
(is" 184812022); Recuperação asfáltica dv CE. 090, do
trecho da Policlínica do Centro de Caucaia até o lcorai (o'
2826/2022); 'Recuperação asfáltica da CE- 531, conhecida
como Estrada Velha do lcaraí in' 2416/20221; - Requalificação asfáltica da CE-l56, do trecho que liga a Sede até
BR-222 no distrito de Sítios Novos (n' 2417/2022),

Como será
O programa, executado pela Superintendéncin de
Obras Públicas (SOP), conta com serviços de reciclagem
de base como adição de brita; pavimentação coas revesti
menta asfãllíco: e sinalização horizontal e vertical, entre
outras ações técnicas. Desde 2015. foram 2.995 km de
obras rodoviárias entregues pavimentação, restauração e
duplicação.

Relatório do TCE
Recebemos do presidente José Valdestniro Távesra de
Castro Júnior, o Relatório de Gestão - Balanço 202012021 ,
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Em
setenta (70) páginas a revista mostra desde aspectos da
eleição dos dir;gentes da Corte a todos os procedimentos
que foraant e vfim sesdo realizados em favor da correta
adtnimmistração no Geas'ertio do Estado e dos municípios.

Dirigentes
A cssmposiçãss diretiva do 'fCE'l'FM José Valdomieu Táscira de Castro ltássior conto presidente; Edilberto
Carlos Pontes Lima conto vice-presidente; Patrícia Lúcia.
Mendes Saboya conto Corregedora; Ernesto SabÓia de FU
gueiredss Júnior como Ouvidor. São também conselheiros:
Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa,
Ssraia ihomar Dias Victor e Rholden Botelho de Queima.
Os conselheiros substitutos são: ltacir Romet'o, Paulo
César de Souza,l')as'id Santos Matos, Fernando Antônio
Costa limo tjclsôo Júnior e Munausés t'edaosn Cavalcante.

A,?dem dos Advogados emitiu dois ofícios endereçados ao Governo
do Ceará e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
Motivados por uma decisão do Superior Tribunal
de Justiça (Si'!) que indicou
que as abordagens policiais
dentro de residências tivessem a autorização do morador filmada, a Ordem doo
Advogados do Brasil Ceará

(OAB-CE) solicitou

00

Go-

verno do Estudo e à Secre
lana do Segurança Pública e
Defesa Social (SSPDS), que
os policiais militares aderissem ao modelo de monito
rameoto atrpvés de câmeras
de uso individual, a serem
fixadas na parte frontal do
fardamento da corporação.
'Estávamos
preocupados
que essas filmagens fossem
feitas por meio de apare-

lhos privados. Por isso. sOa
provocamos o Governo do
Estado, no sentido de que
instituíssem uma política
antes de implementar essa
:i:ilização de câmeras, conta
Presidente da Comissão de
Direitos Humanos; da OAB-Ceará. Leila l'aiva,

De acordo com ela, o
objetivo principal é ter conhecimento sobre como
ocorrem as abordagens policiais e ter provas se es-entisalmetite acontecesse alguns
tipo de irregularidade. 'Nós

achamos que essa medida
deve ser utilizada mais de
forniu preventiva. Para isso,
entendemos que é necessá-

rio que a política de utilização desses equipamentos
seja precisada e amplamente
discutida com a sociedade
civil' pontua. Poiva defende
que d necessário definir, por
exemplo, quem lera aces
so às imagens e por quanto
tempo elas serão guardadas.
"Isio, inclusive, para atender
as normas de regularização
de imagem que são legalizadas no Brasil". declara.
Nesse contexto, a OAB-CE emitiu dois ofícios endereçados à governadora

do Estado do Ceará, Irolda
Cela. De acordo com o presidente da Secional Cearen-

No pisisasous dia 9 de junho.
o Proieto Ventos do Saber v'ai
inaugurar quatro bibliotecas
em escolas públicas tio mummici.
pio de Caucaia. Ao todo,já Sitatus 12 bibliotecas revitalizadas
em distritos com médio-alio

índice de vsmlmaerabilidade so
daL As bibliotecas das macolas
conrenmpladas recebem melhorias emano uma nova ambientaçâce móveis. comnpuladoces,
'l'V, ar-condicionado, livros,
brinquedos e jogos educativo-culturais Nesse ano, as obras
mcamntrceramn nas escolas EEIEF
ttu4ma de Aguiar Dias. no
Cu~- Escola Difemoisciamla
Cacique Antonio Ferreira da
Silva, no Mongutui; EDEIAF
Tupetxm Contado Tsraxeira, na
cont'anidadeitmpebs,e na Escola Indígena Direito de Apreso-

da-velo peso Azare, tia Reserva
indígeimaLba dos Aoacé.
De acordo com um do, diretores do Ventos do Saber,
Emidio Sanderson, a biblioteca escoLir é sinta das principais
portas de entrada ao mundo
da leitura. porém, muitas se
encontram em situação de

abandono. o que prejudica a
educação dos estudantes. 'Memais, muitas escolas dão uma
usoequivocado amasmaespuços,
censo, por exemplo utilim.lon
de destino para isa alunos mnal
cosnportattos, como is' a ida is
biblioteca fosse anua punição',
relata. POr isso. de acredita que, é
importante enuager bOaimeom
bonitas, atraentes e acolheolor,ss,"Nosaasemitmssgauftmaemncom
quea biblioteca escolar sejávistia
amas san ollmar de respeito, que
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3-O senador iiisso lereissati disse ao repórter que está
torcendo muito pela eleição do seu assessor e amigo Denisio
Piislseico ao Legislativo Estadual Ceareisse pelo PSDB.
Mata Informações:
e-mail: aotonioviana(iSoestado,com,br

tos, foi encaminhado para
que o Ministério da Justiça
e Segurança Pública (M)SP).
que é respoumsas'el pela Policia
Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRFl e Depar-

t.eila Paiva afirma ainda,
que esse tipo de medida tem
sido estimulada por organizações internacionais Conto
II uman Rights Watch.
a
'Hoje nós tomamos conhe

cimento que algumas pesquisas apontam que o imeo
desses equipamentos tem
reduzido os indices de violência' relata, Porém, a presidente do Comissão de Direitos Itumnaoos alerta que
para orno implementação
correia é necessário ouvir a
opinião da população e Iam-

tamento Penitenciário Nacional (L)epeix). Escuse suas
considerações", detalhou o
comunicado. No momento, a
secretaria está aguardando os
resultados do levantamento,
que deve conter infõrmaçm'les
sobre os custos de implantação, efetividade da terransenea, entre outros dados. A
partir disso, seta avaliado se
os equipamentos serão utilizados ou não.
Por Yasmins Rodrigues

desperte o dese)o is leu a-desci
o nus-oslo por atou perspectiva
mais literária': pontua.
Samuderson destaca tarusbémrs
a relevância de levar ações semelhantes para as comunidades indígena,
. 'iS comuns as
imaginarem enquanto povos
cIsme vis-cio na ~,-,em acesso
à educação, lI suItara, á terno
logia e a outros serviços e bens
Esse recôndita que temsrans co
tocar esses pos-ias estácarregado
de preconceitos. A poucosquú
lômmãrsao da capital cearense e
em áreas urbanas, existem duas
comunidades indígenas. Precisamos estreitar nossas relações
com elas, as quais mnerecenu visibilidade e respeito': afirma
Para o diretor, o Poder Público, a iniciativa 1,rivad.a e a

sociedade possuem s,nm déficit

cos, esses povos qav

pua-coa sei

revertido. 'O Ventos do Saber
tens atuado junto aos 'lãpcba
e aos Aoacé má algum tenmpra
'mtae registrar o quanto essas
cosmmummalades acolhem bens
pnsjettmscutssurais': orguulha-se.
Alisou da imuauguração, os
estudantes poderão participar
de oficinas de leitura e escrita e
de cemntações de histórias, Euquanto isso, os professores rema4oerão forrnaçã,s ecossaltoria
na área de niediação de Mlsmra
e dinansizamçámt de biblioteca,
escolares.'Nassa expectativa e
que a diversidade cultural que
estamos propondo seja asas
Ilmisla pelas cemmusmi,ta.l's que
estamos alisando e, com isso,
possamos gerar transformação
soar afirma Emnidksisindet'sois
PorYasmun Rodriguca
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2 - O ex-deputado Vandertei Pedrosa, conhecida
liderança em Nova Russas e Zona Norte do Estado
confirma a pré-candidatura a reeleição do seu filho,
atual deputado Bruno Pedrosa(Bruoimsho).
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A governadora lzolda Cela e seu marido. Vira-eu Amada casarans, no civil, o filho Pedro com a ameluíteta Aitdis.iu Coelho.
A cerimônia foi na residência oficial em Fortaleza. O casamnsettris religioso está confirmado para o dia onze (11). em Sobral.

1 - O esgoversador Camilo Santana (PT) começou
a receber homenagens em vários mimoicipíos, com
destaque para títulos de cidadania. Brevemente sem
homenageado em Sobral.

terno da atividade policial
e para a tutela dos direitos

bem das forças de sa-gtmrançx.
Em imola. a SSPDS iolormou que o Colégio Nacional
dos Secretários de Segurança Pública (Coissesp) criou
amo grupo de trabalho e realizou um estudo sobre o uses
de cã,meras por policiais. "O

Projeto revitaliza quatro bibliotecas em
escolas públicas na cidade de Caucaía

Rodas no palácio
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se. Fnisaldo Dantas, cámeras

de tnonitorametmto em viaturas e coletes já são utilizadas no Brasil há pelo somenos
seis anos e são mecanismos
valiosos para o controle ex-
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PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP R$ 695.907,44, 8 Lugar: WU CONSTRUÇÕES1
EFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
SERVIÇOS EIRELI - EPP R$ 696.063,79, 9' Lugar: SEG - NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇI
AVISO
EIRELI - ME R$ 696.355,32, 10' Lugar: APIA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS
C~
DE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME R$ 697.241,74, 11° Lugar: VK CONSTRUÇÕES E \
TOMADA DE PREÇOS N2 2022.05.04-SAS
EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 697.562,71, 12' Lugar: MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
YTA
R$ 697.563,71, 13' Lugar: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME R$ 697.653,32, 14'
ertura dos Envelopes de Proposta da Tomada de Preço N9 2022.05.04-SAS
Lugar: COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME R$ 699.103,45, 15' Lugar:
Aviso de abertura do envelope contendo a proposta de preço da empresa
MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 700.713,72. O Presidente comunica ainda que
L.G.M. Monteiro. Que foi habilitada na Tomada de Preços n2 2022.05.04-SAS, que tem por
Ata de Julgamento das Propostas, Classificação na integra e demais informações nos dias
objeto a contratação de Pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos
úteis após esta publicação no horário de 07:00 às 17:00hs, no endereço da Comissão de
especializados para a realização de capacitação socioprofissional e socioassistencial para as
Licitação da Prefeitura Municipal, situada à Rua 04, s/n, Bairro Prefeito Araci Santos,
famílias cadastradas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e para a equipe
Cidade de Paramoti, Estado do Ceará, CEP 62.736-00 e nos sites:
técnica, de interesse da Secretaria da Assistência Social, no âmbito do Município de
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e https://www.paramoti.ce.gov.br/licitacao.php#. Desta
Potengi - CE. A sessão está marcada para acontecer às lShOOm do dia 08 de junho de
forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso 1, alínea "b" da lei de
2022, na sede Prefeitura Municipal de Potengi, situada à Rua José Edmilson Rocha, na 135,
licitações vigente.
Centro, Potengi/CE.

o

Paramoti - CE, 2 de junho de 2022
JOSÉ HALLYSON SOUSA ROCHA
Presidente da CPL

Potengi/CE, 3 de junho de 2022.
EDNO LEITE MORAES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N2 2022.03.08-0

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato N2 001-2022.03.10.14-TP-ADM - Tomada de Preços N 2022.03.10.14TP-ADM. Contratante: Prefeitura Municipal de Pentecoste Contratada: Construtora Nova
Hidrolándia EIRELI. Data de Assinatura do Contrato: 01 de junho de 2022. Validade do
Contrato: 04 (quatro) meses. Valor Global: R$ 499.064,41 (quatrocentos e noventa e nove
mil sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Procedimento: Tomada de Preços.
Objeto: contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação em pedra
tosca sem rejuntamento no Bairro: Renascer no Município de Pentecoste. Prazo de
Execução: 04 (quatro) meses. Origem dos Recursos: Estadual. Dotação: 06.01 26.782.0363.1.004, elemento de despesa: 4.4.90.51.00 Assina pela Contratante: Miguel
Gomes Martins Neto, Secretário de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela
Contratada: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI, Francisco Jerberson Timbó Magalhães Proprietário. Pentecoste (CE) 02 de junho de 2022 Miguel Gomes Martins Neto - Secretário
de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Sessão de Abertura dos Envelopes de Proposta da Tomada de Preço N2 2022.03.08-0
Aviso de Abertura dos Envelopes contendo a proposta de preço das empresas G7
Construções e Serviços EIRELI EPP; Construtora Justo Júnior LTDA; AIL Construtora LTDA - ME;
S&T Contruções e Locações de Mão de Obra LTDA - ME; Fênix - Locações e Empreendimentos
EIRELI; Motiva Construções e Serviços EIRELI; A&P Edificações Construções e Empreendimentos
LTDA. Que foram habilitadas na Tomada de Preços n2 2022.03.08-0, que tem por objeto 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 Caraíbas no Município de Potengi, conforme projetos técnicos de engenharia, Relatório
Geral e Planilhas Orçamentárias em anexo, conforme convénio 855505/FUNASA, de acordo
com as exigências, quantidade e especificações constantes do presente Edital e seus Anexos. A
sessão está marcada para acontecer às 08h30m do dia 08 de junho de 2022, na sede Prefeitura
Municipal de Potengi, situada à Rua José Edmilson Rocha, n2 135, Centro, Potengi/CE.
Potengi-CE, 3 de junho de 2022
EDNO LEITE MORAES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 0306.03/2022.SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro/CE,
localizada na Rua Marta Silveira Maciel, nd 04, Centro, Pereiro(CE), tel (88) 3527.1260,
comunica aos interessados que no dia 20 de junho de 2022, 09:00hs (horário de Brasília),
estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nQ 0306.03/2022-SRP. cujo
objeto é o registro de preços destinado a Registro de Preços destinado à aquisição de
material de expediente/escritório/didático, destinados a atender as necessidades das
Unidades Administrativas do Município de Pereiro/CE, tudo conforme Anexo 1. O Edital
completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no
horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br.
ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/.
Pereiro-Ce, 3 de Junho de 2022
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N9 03.06.02/2022
Secretaria de Obras e Urbanismo. A Comissão Permanente de Licitação do
Município de Pereiro/CE, com sede na Rua Marta Silveira Maciel, nt 04, Centro Pereiro/CE - CEP 63.460-000, torna público que no dia 23 de Junho de 2022, às 09:00
horas, estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preço N2. 03.06.02/2022, Tipo da
Licitação: Técnica e Preço, cujo objeto é a recuperação das estruturas físicas e construção
de coberturas em estruturas metálicas das quadras de esportes localizadas no sitio canto
de laje, trindade, carvão e serrinha dos marinheiros, Zona Rural do Município de
Pereiro/CE, conforme Anexo ao Edital. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço
acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo o Portal das
Licitações (site do TCE/CE).
Pereiro-Ce, 3 de junho de 2022.
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Na. 03.06.01/2022
Secretaria de Educação e Desporto. A Comissão Permanente de Licitação do
Município de Pereiro/CE, com sede na Rua Marta Silveira Maciel, n2 04, Centro Pereiro/CE - CEP: 63.460-000, torna público que no dia 22 de Junho de 2022, às 09:00
horas, estará Abrindo licitação na modalidade Tomada de Preço N. 03.06.01/2022, Tipo
da Licitação: Técnica e Preço, cujo objeto é a instalação de um sistema fotovoltaico de
413,4kwp (usina solar fotovoltaica 413,4kwp), conectada a rede de Distribuição da
Concessionária do Estado do Ceará, junto a Secretaria de Educação e Desporto do
Município de Pereiro/CE, conforme Anexo ao Edital. O Referido Edital poderá ser adquirido
no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
o Portal das Licitações (site do TCE/CE).
Pereiro-Ce, 3 de junho de 2022.
ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS NQ 2022.03.29.1

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
I.

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 PE-003/2022-SESA
Repetição

Modalidade: Pregão Eletrônico N2 PE-003/2022-SESA. Objeto: Contratação de
serviços especializados de fornecimento mensal de solução integrada de software, locação e
manutenção de equipamentos, hospedagem em nuvem, suporte técnico e capacitação de
servidores e prestadores de serviços para todas as Unidades de Saúde que compõem o Sistema
Municipal de Saúde do Município de Potiretama - CE, de acordo com as especificações e
quantidades constantes no termo de referência. Tipo: Menor Preço Por Lote. Forma de disputa:
Aberto e Fechado. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que o edital de licitação
acima citado foi republicado devido a ajustes, e que a entrega das propostas comerciais darse-á a partir do dia 06.08.2022 às 17:00 horas (horário de Brasília) até o dia 20.06.2022 às 08:00
horas (horário de Brasília). O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites:
httpo://bllcompras.com/home/publicacceoo acesso identificado no link - acesso público e
do
e-mail:
Maiores
informações
através
www.tce.ce.gov.br.
setorlicitacaopotiretama@gmail.com das 08:00 às 11:30 horas.
Potiretama - CE. 3 de junho de 2022
FRANCISCO NASCIMENTO JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NQ 2022.05.30.01-PERP
O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a
licitação de Pregão Eletrônico n2 2022.05.30.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de serviços continuados
de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, geladeiras, freezers, gelágua e
ventiladores, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, para
atender as necessidades da Secretaria da Saúde. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento
das propostas: das 08h do dia 06/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do
dia 21/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:0111h às 08:59h do dia
21/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 21/06/2022, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, iv
andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR.

2022 OS 23.01-PEf
O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a
licitação de Pregão Eletrônico n2 2022.05.23-01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto: Contratação de serviços de internet via fibra óptica e via rádio com equipamento
em regime de comodato, destinado a manutenção de diversos estabelecimentos de saúde,
de responsabilidade da Secretaria da Saúde. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das
propostas: das 08h do dia 06/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia
22/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia
22/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 22/06/2022, maiores
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 12
andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Na 2022.06.03.2

Porteiras/CE, torna público que fora concluído o Julgamento da Fase de Proposta de
Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços n2 2022.03.29.1, sendo
o seguinte: A empresa Terpacol-Terraplanagem Paviment. e Construcao LTDA sagrou-se
vencedora por apresentar os melhores preços e atender as exigências do Edital
Convocatório. Informações pelo telefone (88) 3557-1254.

Porteiras/CE, 3 de Junho de 2022
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÔR
Presidente da CPL
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A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público, que será
realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob n2 2022.06.03.2.
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Praça
do Chafariz no Município de Quixelô/CE, por intermédio da Secretaria de Cultura, Turismo.
Desporto e Juventude. Data e horário da abertura: 22 de junho de 2022, às 08h00min.
Observação: Os protocolos poderão ser feitos em dias anteriores a abertura do Processo no
horário de 7hrs às llhrs, em dias de expediente, uma vez que, a tarde o expediente é
exclusivamente interno. Na data marcada para abertura não protocolaremos, apenas iremos
receber na hora marcada. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas
as informações sobra a licitação através do endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br.
Informações: Comissão de Licitação, fone (88) 3579-1210.
Quixelô/CE, 3 de junho de 2022
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Presidenta da Comissão de Licitação
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