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ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação e Secretana de Desenvolvimento Urbano,
Ambiente e Serviços Públicos.
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OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Quixadá-Ce.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço global
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br "Acesso Identificado no Iink -licitações'.
1.INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 21/07/2022
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 03/08/2022
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 03/08/2022
4.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 03/08/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE toma público, para conhecimento dos interessados, que
o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada 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 Quixadá 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 daf
licitação por meio eletrônico e promover a celebração do contrato;
10.PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá;
11.DOE: Diário Oficial do Estado;
12. ÓRGÃO 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 serviço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas
secretarias do município 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 n2 8.666/93 e suas alterações posteriores;
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de
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acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeir
fará pesquisa no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitada
os licitantes que se enquadrem nesta situação;
b)Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá;
c)Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação;
d)Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
O 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 aplicavo "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.bllcompras.org.br;
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora
contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas
no Edital.
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - BLL;
2.13 - 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 operacionaIizaço 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 custoi
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifaçã
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002;
52
,
1
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão c0441S5A9
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 habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,
VII da Lei n° 10.520/2002.
c)A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos.
e)A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou
substitui-Ia.
g)Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
h)A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital.
i)Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item.
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como 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
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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.
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 item, 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, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e
serviços:
4.31.1. no pais;
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4.31.2. por empresas brasileiras;
Rubrica
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
COMISSÀQ DE
4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
)CIT,
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 apresentaras 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.

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

PREFEITURA DE

,'

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação
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
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.br/).
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa 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 buria 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 - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade
no sítio 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.
f) CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s)
sócio(s), quando se tratar de sociedade;
5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a)Fazenda Federal (CNPJ);
b)Fazenda Estadual ou Municipal (FIO ou ISS);
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5.14.3 RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas de regularidade, em plena validade, para com:
Rubrica
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à\ Comi~ DE
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014);
b)a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio 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;
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores;
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito
à contratação, sem 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. Comprovação de inscrição de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de AdministraçãoCRA da sede da licitante.
5.14.4.2. Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente na data da licitação, profissional
de nível superior reconhecido pelo Conselho Regional de Administração-CRA, vedada a participação de
profissional como responsável técnico de mais de uma licitante, caso em que constatado tal fato, deverá
o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitação sumária de
todas as participantes.
5.14.4.3. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita:
a)Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente
registrada junto ao órgão competente.
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a
apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e
das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de
publicação deste edita?, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante
apresentação de contratos de regime de prestação de serviços.
5.14.4.4. 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.
5.14.4.5. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação.
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5.14.4.6. 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 err
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.
5.14.5 .RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
5.14.5.1. Prova de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação, emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias. O Capital Social deverá ser comprovado
através da Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente.
5.14.5.2. Certidão Específica dos atos registrados expedida pela Junta Comercial da sede da licitante,
emitida a data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para abertura da presente licitação.
5.14.5.3-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.
5.14.5.4 - Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n°11.101/2005. No caso
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de
recuperação.
5.14.5.5- 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;
5.14.5.6- 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;
5.14.5.7- 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;
5.14.5.8- 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 X)(Xlll do artigo 71da 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;
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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 por tradutor juramentado.
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, não sendo admitido
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante
fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos
documentos enviados via e-mail;
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas
neste edital, que não apresentarem expressamente o seu 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, retomando 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;
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7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na i
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para
Rubrica
efeito de ordenação das propostas.
COMIS
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que
N4TÇÂ
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;
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 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração
de um que atenda ao edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja
obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame.
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
-
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7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
er
a)O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá;
1 O.
b)A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos\ coMissÃo r 1
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício;
c)O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d)O pedido, com suas especificações.
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 licitatóno.
7.23.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados
consultarem o sistema.
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no
endereço 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 retomará 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.
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declara
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regulanzaç
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados d
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 licitatóno.
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.
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 execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas
atualizadas, observadas as condições da Proposta.
12.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante
do município deQuíxadá-Ce.
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 subitens anteriores,
observadas as disposições editalícias e deste termo.
12.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
12.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir urna 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.

-
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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 reabilitaçQ.
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
_
13.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame.
.
Rubrica
"
13.1.2 - Cometer fraude fiscal.
COMISSÂt 1
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.
13.1.7-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:
cl) Atraso, superiora trinta dias, na entrega do produto.
c.2) Desistência de entregar o produto.
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
13.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o 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 lnidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá, será aplicada à
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior.
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
13.8.1 - Praticar atos 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 submetida a processo
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 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.
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14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a.
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públicak
Rubrica
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
COIS
\
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;
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.
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16.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade daqFs.•_
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
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16.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará n 0
\
.
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1.E
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 aferição 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 início 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;
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, 19 de julho de 2022.

José Ivan de Pja-Ji
Pregof Oficial
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ANEXO 1. TERMO DE REFERÊNCIA
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1. OBJETO
\
COMISSÃQtE
1
1.1. Contratação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Quixadá-Ce.

2.JUSTIFICATIVA
Quanto veículo da Secretaria da Educação justifica-se pela necessidade das atribuições
de organizar, desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino oferece demais serviços essenciais,
atividades essas, desenvolvidas com frequência, o que demanda o deslocamento de materiais de sua
sede às escolas que estão distribuídas em toda cidade, bem como aos seus Distritos. A frota da
Secretaria da Educação é composta apenas por micro-ônibus e veículos de pequeno porte, impedindo a
utilização para outros fins que demandam o translado de grandes volumes de itens, sendo assim,
insuficiente para o atendimento das atividades de distribuição de diversos bens, assim, a contratação de
veículo caminhão carroceria aberta é de fundamental importância, tendo em vista que visa atender a
demanda de entrega de diversos materiais de médio e grande porte, bem como em diversas quantidades.
Assim, o acréscimo do número de veículos da frota não seria economicamente viável para Administração,
pois somasse aos gastos, tais como: a própria compra de novo veículo, os custos com manutenção de
veículo, os impostos, a depreciação do veículo, etc.
Quanto aos veículos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e
Serviços Públicos, observamos que a locação dos veículos licitados adequará o atendimento das
demandas e a frota de veículos a cargo do município, para às demandas eventuais, de forma econômica,
com custos diretos e indiretos mais acessíveis, flexibilidade e racionalização dos recursos. A utilização se
dará por demanda, de forma mensal, pelo período e momentos em que houver solicitação específica e,
apenas, durante o período necessário.
Destaca-se, ademais, que o município não detém de frota de veículos suficiente para o
desempenho de todas as demandas, razão pela qual, toma-se mais vantajoso a locação, de forma
pontual, do que a aquisição, sobretudo pela economicidade e na impossibilidade de aplicabilidade de
investimento tão elevado na aquisição e manutenção dos veículos.
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.
ITEM 1
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

Locação de 01 (um) veiculo tipo caminhão com carrocea
aberta, motor a diesel, capacidade mínima de 3,5
toneladas, com manutenção preventiva, corretiva e
motorista por conta da contratada e combustível por conta
da contratante.

MÉS

12

7.53011

90.36132

VALOR GLOBAL DO ITEM 1 R$

90.361,32

ITEM
TEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

2

Locação de 01 veículo tipo caminhão, com carrocena baú
refrigerado, com capacidade mínima de 3,5 toneladas,
motor a diesel, seguro completo, incluindo terceiros, com
todos os itens de segurança, ano de fabricação/modelo a
partir de 2012, quilometragem livre, com motodsta,

MÊS

12

10.588,34

127.060,08
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manutenção corretiva e preventiva por conta da
contratada, combustível por conta da contratante.

VALOR GLOBAL DO ITEM 2 R$

127.060,08

ITEM 3
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTD

VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R$

Locação caminhão 3/4 equipado com gaiola boiadeiro, com
capacidade de carga útil mínima de 4000 kg, diesel,
máximo de 06 (seis) anos de fabricação, com rampa de
acesso para apreensão de animais de médio e grande
porte, com todos os equipamentos exigidos pelo órgão de
fiscalização, manutenção preventiva, corretiva e motorista
por conta da contratada, combustível por conta da
contratante.

MÊS

12

11.110,43

133.325,16

VALOR GLOBAL DO ITEM 3 R$

133.325,16

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 350.746,56 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e
seis reais e cinquenta e seis centavos).
4. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO DOS BENS, ATESTO DOS SERVIÇOS DE MODO PROVISÓRIO E
DEFINITIVO
4.1. A entrega dos veículos locados será atestada mediante o repasse do bem ao responsável designado
por cada órgão, se dando da seguinte forma:
4.1.1. Provisoriamente, onde será feita a comprovação do atendimento das características dos veículos
quanto as condições físicas, estado de concertação, atendimento as exigências e demais comparativos
em total atendimento as exigências pautadas neste termo.
4.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos veículos, serviços e sua
consequente aceitação.

•

S. LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. Os veículos serão disponibilizados para a plena e irrestrita utilização das diversas unidades
administrativas do município de Quixadá/Ce, podendo, estes entes, utilizarem de tais bens a qualquer dia,
hora, período ou circunstância.
5.2. Somente poderá haver a substituição destes, caso haja a troca pode bem de características e
qualidade igual ou superior e, ainda, desde que sejam atendidas as demais condições e requisitos quanto
à contratação.
5.3. Estando os veículos em posse das unidades administrativas, a guarda destes ficarão a cargo destas.
6.FORMA DE EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
6.1. A execução dos serviços será feita de forma fracionada, de acordo com a necessidade do órgão
interessado durante o prazo de contratação, mediante a expedição de periódicas Ordens de Serviços
pela unidade demandante, constando a quantidade solicitada e demais especificações.
6.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria, o qual deverá
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução para fins de
pagamento;
6.3. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada;
6.4. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer bem que não esteja de
acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do veículo eventualmente fora
de especificação.
7.PRAZOS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
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7.1. Os veículos deverão ser disponibilizados no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, a cont
da emissão da Ordem de Serviços, nos locais determinados pela Contratante.
Rubrica
7.2. A Contratada deverá substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, os veículos que eStejafl
E
Comis"
indisponíveis, sejam em razão de sinistros, revisão, reparos mecânicos, má conservação ou más
TÀÇA
condições de segurança.

8.A FORMA DE PAGAMENTO
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores,
observadas as disposições editalissimas e desta ata.
8.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir urna única
nota fiscal/fatura.
8.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para
verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
9.DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1. Na proposta de preços deverá constar as especificações detalhada do ITEM, quantidade solicitada, o
valor unitário e total, já considerando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam registrados
neste documento;
9.2. A licitante deverá garantir a execução dos serviços sem qualquer erro ou defeito, e se caso
constatado alguma imperfeição, terão os serviços devolvidos e a licitante submetida às penalidades da
Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais;
9.3. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o MENOR PREÇO POR ITEM, desde
que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência.
10.DA GESTÃO E FISCALIAÇÃO CONTRATUAL
10.1. A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa competente ou a em ele a
designar com esta finalidade, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e
consonância ao que dispõe o art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93.
10.2. O gestor e fiscal de contrato deverá acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos
hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração.
10.3. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato serão disciplinadas
conforme instrumento normativo vigente no município ou, em sua ausência, pelas disposições legais
vigentes.
10.4. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada.
10.5. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de
acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora
de especificação.
11.OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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11.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as con Í õ LS
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores;
COMIS" DE
11.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
11.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
11.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (A)
12.1. Manter regularizada a documentação do veículo, validade de equipamentos obrigatórios (ex.
validade cargalextintor de incêndio);
12.2. Substituir, no prazo estabelecido em contrato, o veículo de sua propriedade que não se apresente
em perfeitas condições de utilização;
12.3. Substituir veículos, durante o período de contratação, com mais tempo de uso do que o estipulado
na especificação dos veículos
12.4. Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeção nos veículos colocados à disposição do
município de QuixadálCe, com a finalidade de verificar as condições de conservação, manutenção,
segurança e limpeza ou aferição de hodômetro.
12.5. Adotar providências necessárias ao socorro de vítimas em caso de acidente de trânsito, isolamento
do local (triângulo, pisca-alerta, etc.), comunicação a autoridades para resgate (corpo de bombeiro),
policiais e de trânsito, bem como informar imediatamente à Contratante;
12.6. Substituir, em caso de avaria mecânica ou acidente de trânsito, o veículo avariado/acidentado no
intervalo de até 5 (cinco) horas, a partir da notificação expedida pela Contratante. A substituição de
veículos, por quaisquer outras razões, deverá ser realizada considerando o mesmo tempo proposto, a
partir da notificação expedida pela Contratante;
12.7. Relacionar os veículos disponíveis para realização do objeto do contrato, contendo modelo, ano,
placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM dos veículos alocados, atualizando
esses dados em caso de substituição;
12.8. Assumir todas as despesas com os veículos de sua propriedade, inclusive as relativas a
manutenção, impostos, taxas, licenciamentos, seguro geral e outras que incidam direta ou indiretamente
sobre os serviços ora contratados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou
financeira em quaisquer ocorrências.
12.9. Os veículos disponibilizados para locação deverão atender às especificações contidas no próprio
ITEM, em perfeitas condições de utilização, conservação, trafegabilidade, funcionamento e segurança,
obedecendo a todas as exigências estabelecidas pelas legislações de trânsito e ambiental,
regulamentadas pelo DENATRAN E DETRAN-CE.
12.10. A marca e modelo dos veículos poderão ser alterados no curso da execução contratual, mediante
apresentação de justificativas aceitas pela Administração e desde que mantidas as especificações
técnicas contidas na proposta.
12.11. Os veículos serão utilizados no regime de quilometragem livre.
12.12. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela manutenção preventiva e manutenção corretiva dos
veículos e os equipamentos neles instalados, entendendo-se como preventiva aquela constante do plano
de manutenção do fabricante (descrita no manual do veículo e/ou do equipamento) e corretiva aquela
destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira aleatória, durante os intervalos entre as
manutenções preventivas.
12.13. Serão consideradas como manutenção preventiva, além das indicadas pelo fabricante,
obrigatoriamente: as trocas de óleo de motor, de câmbio, fluido de freio, fluido aditivo de radiador,
pastilhas de freio, correias do alternador e de distribuição, filtros de óleo e ar, amortecedores dianteiros e
traseiros, e outros necessários ao perfeito funcionamento do veículo.
12.14. A CONTRATADA deverá realizar a lavagem completa dos veículos, sempre após realizar
manutenções preventivas e/ou corretivas.
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12.15. A CONTRATADA deverá proceder ao rodízio de pneus a cada revisão preventiva, bem como
1_
verificação do balanceamento do conjunto roda - pneus, e conferência do alinhamento da direção.
_._.
12.16. Os pneus deverão ser substituídos quando apresentarem risco, ou quando a profundidade dos\uárica '
sulcos da banda de rodagem estiver próximo de 3 mm, sendo que a identificação deste ITEM é feita pela
TWI (Thread Wear lndicators).

0

13. DAS PENALIDADES
13.1. 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 160 (décimo sexto)
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em
desacordo com o pactuado;
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante este órgão.
13.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
penalidades previstas no edital, bem como na lei n.° 8666/93.
13.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá.
13.4. 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.
13.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades
elencadas nos itens precedentes.
13.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for.
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1. 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.
14.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente
de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA:
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação;
II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência
da CONTRATANTE;
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato;
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato;
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato.
14.3. 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.
15. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
15.1. O valor do presente Contrato não será reajustado por prazo inferior a 01 (um) ano, salvo em caso
de evidente desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA, nos
moldes estampados no art. 65, II, "d", da lei n° 8666/93.
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16.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 A despesa decorrente da contratação correrá à conta de dotação orçamentária própria consignada
.
no Orçamento das secretarias contratantes referente ao Exercício de 2022.
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO / ATIVIDADE

CLASSIFICAÇÃO

FUNDEB

08.02.12.361.1201.2.036

3.3.90.39.00

SEDUMASP

07.01.15.122.0402.2.009

3.3.90.39.00

FONTE DE RECURSO
1540000000- Transferência do
FUNDEB-Impostos 30%
1500000000- Recursos não
vinculados de Impostos

17.DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1. 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

Fls.
Rutica
\CO4I5SÂDE /

J

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.12.01-PE
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ- CEARÁ
Comissão de Pregão

Objeto: Contratação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Quixadá-Ce.
ITEM
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND QTD

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL

li

VALOR GLOBAL DO ITEM R$
Repetir a tabela para os demais itens, quando houver
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
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de QUIXADA, Estado do Ceará, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitatório, junto ao Município de QUIXADA, Estado do Ceará, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art. 32, §21, 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°

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° xxxxxx.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:
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° 2022.07.12.01-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 serviço de locação de veículos para atender
as necessidades da Secretaria de
do município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações
contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada.
2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR:
ITEM
ESPECIFICAÇÃO

UND QTD

VÍLOR
UNITARIO R$

VALOR TOTAL
R$

VALOR GLOBAL PO ITEM _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, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado,
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedtmento administrativo onde reste demonstrada
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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,
P.ubrica
objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II \COMI$SÂt? DE
4C1TAç/_/
"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.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade
de 12 (doze) meses, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de
1.993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias;
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos:
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a
especificação;
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e
conseqüentemente aceitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária n°:
Elemento de Despesa n°
. Fonte de Recursos:
CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo
MUNICÍPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas
atualizadas, observadas as condições da Proposta.
7.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante
do município de Quixadá-Ce.
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 subitens anteriores,
observadas as disposições editalícias e deste termo.
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
7.5. Para cada Ordem de Serviço/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 dano' F.
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;
Rubrica
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na,
\, 0MI5
DE
execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência
Jc1TAçÂ'9
-'
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
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
CLÁUSULA DECIMA— DAS SANÇÕES:
10.1- 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:
10.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame.
10.1.2. Cometer fraude fiscal.
10.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
10.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa.
10.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo.
10.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e
10.1.8. Descumpnr prazos.
10.2. 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.
10.3. 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.
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c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto.
c.2) Desistência de entregar o produto.
10.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
10.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
10.6. 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.
10.7. 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.
10.8. As sanções previstas no item 10.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
10.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
10.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados.
10.9. 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.
10.10. Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas:
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou
regulamento dispostas no presente Instrumento;
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial, nos casos de:
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes;
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a
antecedência definida no subitem anterior.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 12, do art. 65, da Lei de Licitações.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o
estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
CLÁUSULA 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 § 21do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.
\
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Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva d
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmada
Quixadá - Ce.

Quixadá-CE, de de

xxxxxxxxxxxxxx
Razão Social

xxxxxxxxxxxxxx
Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria da

CONTRATADA

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1.
CPFN°:
2.
CPFN°:

Trav. José Jorgé,

SIN
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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° 2022.07.12.01-PE, do tipo menor preço por item,
cujo objeto é Contratação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades das
diversas secretarias do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das
propostas: das 08hs00min do dia 21/07/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às
08hs00min do dia 03/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás
08h59min do dia 03/08/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia
03/08/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge
Matias, s/n, 11andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site:
www.tce.ce.gov.br.

Quixadá-CE, 19 de julho de 2022.

OSÉ IVAN
Pregoeiro

PUBLICAR, para circular no dia 21/07/2022, nos seguintes veículos de comunicação:
•
•
•
•

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.07.12.01-PE, cujo objeto é
Contratação de serviço de locação de veículos para atender as necessidades das diversas
secretarias do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 19 de julho de 2022 no flanelógrafo
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Quixadá/CE, 19 de julho de 2022.

José 1»aTde Paiva Júnior
ieru

e
Trav. José Jorge, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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QUIXADÁICE, tudo conforme especificações contidas no Termo de
Referência e no Modelo de Proposta de Preços o qual encontra-se
disponível
nos
seguintes
endereços
eletrônicos:
https://www.quixada.ce.gov.br. Os interessados deverão encaminhar a
Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação exigidos no
Projeto
Básico,
através
do
e-mail:
centraldecontratos.quixadagmail.com, até as 17:30h do dia 25 de
Julho de 2022.
EDMILSON MOTA NETO Agente de Contratação.

Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentificador:8687A
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:DE3088 1 F
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 2022.07.12.01-PE, do tipo menor preço por item, cujo
objeto é Contratação de serviço de locação de veículos para atender as
necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce.
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das
Oømin do dia 21/07/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às
00min do dia 03/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das
propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 03/08/2022; 4. início
da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 03/08/2022,
maiores informações na saia da Comissão de Licitação, situada à
Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 andar, Campo Velho, Quixadá-CE,
das 07:30 às 11:30 e no sue: www.tce.ce.gov.br.
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Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do
contrato original pelo período de 01 mês a partir de 13 de junho de
2022. Signatários Contratantes: Lady Diana Arruda Mota. Data das
assinaturas: 10 de junho de 2022.

kç

GABINETE DO PREFEITO
CO
AVISO DE JULGAMENTO FASE HABILITAÇÃO,
PROPOSTA PE N°2022.06.30.1

SS0

AVISO DE JULGAMENTO FASE HABILITACÃO E
PROPOSTAS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.06.30.1 A
Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, toma público o
julgamento do Pregão Eletrônico n° 2022.06.30.1, sendo o seguinte:
empresa LESSA LOCAÇOES E CONSTRUÇÕES LTDA
vencedora junto aos Lotes 01, 02 e 03, fora declarada HABILITADA
por cumprir integralmente as exigências Editalíssimas. Assim como
fora CLASSIFICADA para os lotes 01,02 e 03, na fase de análise de
Proposta, conforme parecer técnico emitido pelo Engenheiro Civil do
Município de Quixelô/CE. Informações: Na sala da Comissão de
Licitação, Prefeitura Municipal de Quixelô, sito na Rua Pedro Gomes
de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 1210.
Quixelô/CE, 20 de Julho de 2022.
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA
Pregoeira Oficial.
Publicado por:
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
Código Identificador: EFBADCOA
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Publicado por:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação
n° 2022.06.02.01 - SME. Contratante: Secretaria de Educação, torna
público o extrato do contrato resultante da Dispensa de Licitação n°
2022.06.02.01-SME: n° 2022.06.02.01.1 - SME - Valor global: R$
25.780.00 - Contratado: E X Comércio de Papelaria EIRELI - ME,
através de seu representante legal, o Sr. Ezequiel Xavier Ribeiro.
ade Administrativa: Secretaria de Educação. OBJETO:
ição de roçadeiras profissional para atender as necessidades das
Escolas de Ensino Fundamental do Município de Quixadá/CE. Prazo
de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura. Assina pela
contratante: Secretária, Verúzia Jardim de Queiroz. Data da assinatura
do contrato: 18 de julho de 2022.
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Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
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SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

A Sra. Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do
Município de Quixeré, torna público o Extrato do PRIMEIRO
ADITIVO ao contrato decorrente do processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial n° 0401.02/2022, cujo objeto é o
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MECANICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
PREFEITURA DE QUIXERE
CONTRATANTE: SECRETÁRIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATADO (A): F. J. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
VALOR GLOBAL ADITIVADO: R$ 1.360,00 (um mil e trezentos
e sessenta reais)
PERCENTUAL ADITIVADO: 12.14% (doze inteiro e quatorze
centésimos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o
extrato do 0 Termo Aditivo do contrato resultante do Pregão
Presencial n° 2020/002 - DUG: N° 2020.03.10.03SMS.
CONTRATANTES: Secretaria da Saúde. CONTRATADA:
Brisanet Serviços de Telecomunicações LTDA, através de seu
representante legal, o Sr. Jocivan Fernandes de Queiroz. OBJETO:
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de internet via fibra ótica e via rádio para atender as necessidades
das diversas secretarias do Município de Quixadá. O presente

PRAZO DE DURAÇÃO: até 31 de dezembro de 2022.
ASSINA PELO (A) CONTRATADO (A): FRANCISCO JUCIER
DE OLIVEIRA JUNIOR
ASSINA PELA CONTRATANTE: MARIA ELIETE
FERNANDES OLIVEIRA
Quixeré - CE, 13 de julho de 2022.

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Procon no encalço da Fraport
Capitalismo scivagont o assim: busca ioccssanicmente
bolso o que puder, das foi-mas mais !ri!~.
doeu A Fraport Brasil, empresa que administra
Mal possweis.
o Aeroporto Internacional Pinto Martins. resolveu cobrar
taxa de quem estacionar ao meio-fio de sua fachada para
embarque e desembarque. O Procon apura se essas mecustes ferem o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Tanto que notificou. ontem, a empresa, para explicar melhor essa "~da. Inclusive. a empresa esta instalando portões de cancelas nas áreas de embarque e desembarque do
terminal. Motoristas que estourem o tempo de 10 minutos
nestas áreas sofreriam uma cobrança de R$ 20.00. Detalhe:
a cada tO minutos ultrapassados.
A concessionária tem dei dias para explicar a medida
nas arcas de embarque e desembarque, sob pena de ser
multada em mais de R$ 15 milhões. além de outras medidas previstas no CDC, caso não responda à notificação do
Procon Fortaleza. Se bar caracterizada infração às normas
de defesa do consumidor, a empresa responderá a processo
administrativo, que pode resultar em varias medidas a serem tomadas, desde o ajustamento de conduta e aplicação
de multas à interdição do local. A Fraport informou que
a ação e para conter os moas motoristas que Ide fato!) estaciona
r muito tempo e atrapalham outros que não
tém
r o embarque e desembarque. Dica. que tal
dimon
ela metade, o preço absurdo do estacionamento
(hoje de 11.5 ta a hora)? Com mais de 840 vagas a preços
mais aces.siveis, o problema diminuiria substancialmente
Mas é aquela máxima do quanto mais melhor ConccssÓes
à iniciativa privada tem dessas coisas...
sugar

Opções caem

Novo Auxilio
.1 Mmi. teria da Cidadania publicou, ontem,

Com o impacto da
inflação sobre as vendas,os
supermercados reduziram

portaria que regulamenta o

adicional de 11.5200 do Auxílio Brasil. O pagamento
do beneficio turbinado será
frito de agosto a dezembro
deste ano. A portaria prevt
que o beneficiário receba o
auxílio, de RO 600 "na data
prevista no calendário de

estoques e, consequentemente, a variedade de
produtos dssponisem.s nas
gõndolas nos ultimeis meses,
segundo pesquisa da Neogrid. Entre mato e unha o
chamado indico de ruptura
até teve uma ligeira baixa.
dcll,5%para ll%,Onível.
contudo. ainda é considerado
dosado pela Neognid. Na
prosica,oindicede ll%vignsf.ca que, em ama luta com
100 ricas, 11 não lisrasnencositrados pelo consumidor

pagamentos do programa'
não menciona mudança
no cronograma. embora o
Governo planeie antecipar o
pagamento para a prioneixa
quinzena de agosto. A ideia

do governo é iniciar no
próximo dia 9 de agosto

Varejo facilita crédito para
atrair consumidor de volta
O comércio varejista vem adotando como estratégia o acesso ao
crédito e até mesmo a volta do carnê para atrair o consumidor
Com o poder de campos
das famílias brasileiras limita'
do pela queda na renda e m'
Ilação. o varejo vem adotando
como estratégia facilitar acesso
ao crédito e ate mesmo resiuscitar o mrnl Para Eduardo
tramaslsata. diretor de operaçdmesdaGoavéaEcosvsteaa,au
gt.ndei redes entenderam que
é preciso criar um ambiente mais favorável para que os
consumidores. pnincipalmen.
te as de baixa renda, possam
voltar a adquirir bens duráveis
e aemidurãveiu. que possuem
maior valor.
No cenário anual, em que a
renda esta comprometida com
itens básicos,o acesso aocréslite é única forma de favorecer
ocoaaume. Entre as principais
mudanças estão a possibili.
Jade de parcelar compras no
ecornmerce vens nrcessida'
de de cartão de credito, bem
come a ampliação da quanti.
ilude dc parcelas.
'Ou o varejista não criar loalidaçlcs c alternativas, o canoamaior vai posoetgar a compra e
deixar de consumar O que estascas vendo m que as enguesas
varejistas que tem controlo de

aia carteira de crédito estão
nseçando esse imar.am.,ado'
Na segunda-feira (18), a
empresária Luiza Tçoanu.
da Magazine Lsaaa, apareceu
cm um video divulgado por
WhatsApp 3 5 milhões de
clientes paradivulgar que a
empresa vai oferecer crédito
pré-aprovado para pagamentos feitos também no cansa
Cerca de 10 reaalhões de
pessoas são elegiveiu. seguis-

a varejista lançou um racial di.
final- que pesvabdnaoparcda.
monto de compras no marlest
pLoce sem necessidade de cartão
de crs'di:ii e cmim pei-istnhdade
de paruclaroento eras até 24 vezes. O pagamento das parcelas
pode ser realizado pelo BanQc

conta digital das rede
Segundos Via,controladotadasbandeiras Ponto eCasas
Bahia, o crediário foi respon-

sável por 14% das vendas no

do a empresa. Desse total.
80% da base de pra-aprovados tais de crédito no Cartão Laica e o Magala Card,
e os 20% restantes aio para
o carné. De acordo com a
empresa, a ação acontece em
meio a uns cenário de valide escassez de crédito para o
consumidor final. 'o intuitu é aumentar e volume de
crédito concedido mie forma
consciente'
Âtsaalnsaiie, o credito direto as consumidor cotrespoede
a 6% das vendas do Magazine
Laura. ~toas compras no
cartão somam 40% do total nau
lojas fluiras.
A rede Casau Bahia tambens
aposta na estratcgia. Neste ano,

primeiro trimestre deste uno
A maior penetração foi nas
lojas (nicas, com participação
de 25% das sendas, enquanto
no ecomnserce essa faixa lei
de 6,3%. As informações estão
tio relatmátio de resultados do
primeiro trimestre de 2022.
"Nassa eopertiuc em der
crédito via crediário segue
como asna ferramenta para o
aumente de rentabilidade no
canal erslmne e de oportunidade de compras anIme, principalmente para a população
que não tem acesso a cródito'
afirma a empresa no relatório.
Pesquisa leita pelo SPC Brasil

(Serviço de Proteção ao Crédio)e pela CNI)L (Contõdenação
Nociooalde Ltirlgetstcs Lojistas).

Mesmo com a queda de 8.4% no preço Ou gasolina em 2022, os preços nas bombas registram
alt
umuiada de 39,9% na gestão Bolsonaro.
Or
omeçou a valor uma redação nos preços
co
.o pela Petrobras nos refinarias, motivado
pelo queda do petróleo no isentado internacional.
A gasolina subia muito na primeira metade do ano,
chegando a bater 11$ 7,390 litro, no final de junho,
segundo dados do W. Em julho, porem, teve uma
queda abrupta, por vários motivos, entre eles o
novo teto do ICMS. Com isso. a gasolina ficou 8,4%
mais barata no acumulado do ano.

A partir de agasto. as lanalias partscipanies do Programa
Auxilio Brasil receberão o bc
net9cio complementar de 11$
200. ekvando para RS 600 o
valor até dezembro. É 0 prevm5
a Portaria o' 797, publicada
pelo Ministério da Cidadtomia
no Diário Oficial da União de

ontem (20). Alem de garantir
o valor adicional para o Amaolho Brasil, a portaria descrese o cálculo do valor de outro
beneficio: o vale-g.in. que corresponderá 'a um valor com'
plemeostar na ordem de 50%
da média do preço nacional
de rctéedncia do botiiáo de IS

a.0.. i,aieaaa,o ar .raaa ai aaaA. a-aia,. 5vtiii ii' ti,.vis ,l,viC,'

quilogramas de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP(. estabele-

cido pelo Sistema de LevaisLamento de Preços (SI?) da
Agéncia Nacional do petróleo.
Gás Natural e Biocombustiveis

(ANP). nos seu meses anteriores' A portaria, no etitati
to, estabelece mmi 'adicional

A Receita Federal devera abrir, amanhã 22). a
consulta aos deposites do
terceiro lote de restituição
de IR 2022.0 loto e pago
com correçao pela taxa básica de juros da economia,
aSelic - em 13,25% ao ano.
O fisco deverá divulgar, em
breve, o indice de correção
aplicado neste lote de
restituição, a quantidade do
contribuintes contemplados e até quando a
declaração precisa ter sido
enviada para conseguir
entrar nosso pagamento.
no caso do contribuintes
não priorrtorios.

8$ 5 te a monos
Mesmo com a continuidade do processo de alta
da arrecadação, o Governo
vai ser obrigado a cortar 8
cancelar novamente gastos
ão vésperas das eleições
para cumprimento do teto
de gastos, a regra que
limita o crescimento das
despesas á variação dateIlação. Os cálculos lolciala
apontam uma necessidade
de corte efetivo de carta de
5 bilhões. Mas o valor do
contiogenciomento poderá

cair a um patamar mais
proairon 00053 bilhões
com ajustes por dentro do
próprio Orçamento.

Administradora judicial pede falência da Itapemirim
'5 administradora judicial do
(trapo Itapemirias. a EXM

recem opção de parcelainenum
por meio do cartão pmprio da
loja. que não pode ser usado
em outra lugar. Isso continua
sendo uma terma de cremiiátio' dia
Mero do credulrio, outras
varejeiras oferecem opção de
parcmrlamnento esiendidaa em
conspruu feitas com cartão da
própria loja. É o caso do Carrefom que permite o pastelamento em até 24 seres semi
juros nas compras de determinados produtos, unto nas leias
quanto no slte, A Americanas.
por sua uva oferece opções de
parrelansento em até 21 seres
sem raros pelo Cartão Ame.
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extraordinário' de igual valor.
"Cem isso, o Auxilio Gás, pago
a cada doo meses, terá o valor
de 100% de um bolijáei de gás
para o público beneficiário e
será repassado nos meses de
agosto, outubro o dezcmbm'

informou o Ministério do Cidadania. (Agéncia Brasil)
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estima que 22,9% dos cnousansi.
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Do acordo com MerulaBorges. especialista em finanças
da CNDL. apesar de a modalidade ter perdida espaço, ela
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caeisé de papel mia dando espaço para o baleio rletrõmco.
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Seção 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NQ TP-003/2022 . SEDUC
Modalidade: Tomada de Preços n9 TP-003/2022 . SEDUC. Objeto: contratação de empresa
para executar obras e serviços de engenharia para a construção de muro de contorno da
Escola André Campelo, localizada na Zona Urbana, deste Município, de responsabilidade da
Secretaria de Educação, conforme planilhas de orçamento, cronograma físico financeiro,
memorial de cálculo, composição de BOI, composição de preços unitários, composição de
encargos sociais, memorial descritivo, projetos (peças gráficas) e Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, em anexo. Tipo de licitação: menor preço global. Regime
de execução: indireta
A Comissão de Licitação comunica aos interessados que no dia 08 de agosto de
2022 às 10:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, estará recebendo os envelopes de
habilitação e proposta de preços, para a licitação do objeto acima citado.
Potiretama CE, 20 de julho de 2022
KELVIA AMELIA DANTAS SILVA
P/ Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
EXTRATO DO 52 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N2 04.001/2021.DL-01
Contratante e signatário: Secretaria de Administração. Extrato do in Termo de
Apostilamento ao contrato nt 04.001/2021-DL-01, resultante da Dispensa de Licitação no
04.001.12021.01. Contratado: Imobiliária e Construtora Nossa Senhora de Fátima LTOA,
através de seu representante legal, o Sr. Ciro Gomes Magalhães. Objeto: Locação de imóvel
destinado ao funcionamento do almoxarifado e arquivo público, localizado na Av. Estados
Unidos, n9 1453, Planalto Universitário
O presente Termo de Apostilamento tem por Objetivo O reajuste do valor contratual,
calculado de acordo com o índice Geral de Preços do Mercado passando de R$ 48.000,00
para R$ 53.145,60, restando as próximas 12 parcelas mensais no valor de R$ 4.428,80.
Signatária Contratante: Roberta Glicya de Sá Felix, Secretária. Data da assinatura:
13/07/2022.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2022.07.12.01-PE
O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a
licitação, do tipo menor preço por item, cujo Objeto: Contratação de serviço de locação de
veículos para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Datas e
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h do dia 21/07/2022; 2. Fim do
recebimento de propostas: às 08h do dia 03/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das
propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 03/08/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de
preços às 09h do dia 03/08/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação,
situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 12 andar, Campo Velho, Quivadá/CE, das 07:30h às
11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N2 2022.06.30.1
A Pregoeira Oficial do Município de Quiuelõ/CE, torna público o julgamento do
Pregão Eletrônico n° 2022.06.30.1, sendo o seguinte: empresa Lessa Locações e
Construções LTDA vencedora junto aos Lotes 01, 02 e 03, fora declarada habilitada por
cumprir integralmente as exigências Editalissimas. Assim como fora Classificada para os
lotes 01,02 e 03, na fase de análise de Proposta, conforme parecer técnico emitido pelo
Engenheiro Civil do Município de Quixelõ/CE. Informações: Na sala da Comissão de
Licitação, Prefeitura Municipal de Quixelõ, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N,
Centro, ou por telefone (88) 3579 - 1210.
Quixelô/CE, 20 de Julho de 2022
FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITËRIA
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Construções Eireli; Construtora AC Ltda; Rsm Pessoa Eireli; V6 Construtora e Assessoria
Tecnica Eireli e Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; North Empreendimentos e
Serviços Eireli; Real Serviços Eireli. - INABILITADAS: ACM Comércio E Servjê.n'
Construtora Eireli. - Comunicado: A partir da data de publicação deste 150
prazo
prazo recursal nos termos do art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei Federal rio a(6éf93, e em
não havendo recurso, fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preç9( erca'çpara
o dia 01/08/2022 às 09h00m . Presidente da Comissão de Licitaç4k'osé Fab
Vieira.
1
Santa QuitériaCE, 20 de Julho de 21022. 1101
JOSÉ FABIANO VIEIRA
Presidente da Comissão

: O,

AVISO DE ALTERAÇÃO
CONCORR6NCIA Ne PCS'01.050422-SEINFRA

'W

\'4.

RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO . Unidade Administrativa:
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Urbanos - Regente: Comissão Permanente
de Licitação - Processo Originário: CONCORRENCIA PUBLICA NO. PCS-01.050422StlNFRA Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS DO DISTRITO DE LISIEUX E TRAPIÁ, NO
MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIAJCE ' MAPP 1288. . HABILITADAS: Guanabara Construções,
Transportes E Serviços Eireli; Martins E Carneiro Construção Civil Ltda; Prisma Locações E
Serviços Eireli Me;Clezinaldo 5 De Almeida Construções; Construtora E & J Ltda; Ramilos
Construções Eireli; Ls Serviços De Construções Eireli-Me; P.0 De Oliveira Construções E
Locações Ltda; R t Sousa Construções E Serviços Eireli; MI Entretenimentos, Assessoria E
Serviços Eireli; Brandão Construções E Serviços Eireli - Me, Polytec Engenharia Lida; Rd
Locações E Eventos Eireli; Delmar Construções Eireli; Pvr Caetano Eirelí; Master Serviços E
Construções Eireli-Me; Fj Construtora Eireli; Construmau Edificações Eireli; North
Empreendimentos E Serviços Eireli; Os Farias Serviços Ltda; Arcos Construtora &
Incorporadora Ltda; Construtora Vipon Eireli; Quantum Comercial & Tecnica Toda; Podium
Empreendimentos Ltda; G. A. Rabelo Junior; Pro Limpeza Serviços E Construções Eireli;
Nova Construções, Incorporações E Locações Eireli; J.N.B Construções E Serviços Ltda; Cdg
Engenharia Ltda; C.M. Serviços E Construções Ltda; Construtora Moraes Eireli - Epp;
Serviços De Ar Condicionado Imperial Ltda; D.V. Ribeiro Do Nascimento; J.V.W Construções
Ltda; Construtora Ucrania Ltda; Planalto Timbó Construções E Serviços Eireli; Fj2
Construções Eireli; Dec Engenharia E Empreendimento Imobiliarios Ltda; Construtora Alves
Machado; Serfi Construtora E Serviços De Transporte Eireli; Construtora & Serviços
Sobralense Eireli; Prime Empreendimentos, Incorporadora E Serviços Ltda; Coniasf Construtora De Açudagem Ltda; 0. L. Locações & Serviços Eireli; O V E Do Nascimento Me; Real Serviços Eireli; Arandela Empreendimentos Ltda; Db Locação De Veículos Eireli;
Apoio Serviços E Construções Eireli; Vk Construções E Empreendimentos Ltda; N3
Construtora Ltda; Nordeste Construções E Infraestrutura Ltda; Agf Projetos E Construções
Eireli; Cenpel - Centro Norte Projetos E Empreendimentos Ltda; M A Feitos.a De Sousa Ltda;
Bezerra E Braga Comercial Ltda; 5 O Evangelista Locação E Serviços Ltda; lpn Construções
E Serviços Eireli; Rp Construções & Locações Ltda; Vm Construções Locações E Eventos
Ltda; AtI Construções E Serviços Eireli; Pmg Construção E Locação Ltda; Wu Construções E
Serviços Eireli-Epp; J M X Neto Construtora Eireli; Contrutora Ag Eireli, E Modular
Engenharia Eireli; W M De Vasconcelos Engenharia. . Inabilitadas: Mandacarú Construções
& Empreendimentos Ltda; Urbana Limpeza E Manutenção Viária Eireli; D t Construções E
Locações Eueli; Dourado Empreendimentos E Locações Eireli; Confaht Construtora Holanda
Ltda; Energy Serviços Eireli; Medeiros Construções E Serviços; Moreira Mesquita
Engenharia E Serviços Ltda; R. A. Construtora Eireli; Absolut Empreendimentos E Serviços
Eireli; Terra Construtora Ltda; Nr Construções E Serviços Eireli-Me; V6 Construtora E
Assessoria Tecnica Eireli; Martes Serviços E Construtora - Me; Rvp Construções & Serviços
Eireli; Prime Construções & Locações Eireli; Sampla Comercio E Serviços De Informática
Eireli; 1 R A Construções & Serviços Ltda; Zenedini Zidade Sampaio Cavacante Construções;
Seg-Norte Construções E Serviços Eireli; Apia Comercio, Serviços, Projetos E Construções
Eireli; Construtora Ac Lida; H. M. De Vasconcelos Serviços Eireli E Rsm Pessoa Eireli. Comunicado: A partir da data de publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal nos
termos do art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei Federal n0 8.666/93, e em não havendo
recurso, fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada para o dia
29/07/2022 às DghOOm .Presidente da Comissão de Licitação: José Fabiano Vieira.
Santa Quitéria-CE, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ FABIANO VIEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 PcS01.260422SEINFRA
Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Intraestrutura e Serviços Urbanos
Regente: Comissão Permanente de Licitação - Processa Originário: TOMADA DE PREÇOS NQ.
PCS-01.260422-SEINFRA - Objeto: Contratação de empresa especializada em Engenharia
Civil, para Recuperação de estradas vicinais compreendendo o trecho: Lisieuu a Areal, no
município de Santa Quitéria/CE MAPP 1289 - HABILITADAS: CENPEL - Centro Norte
Projetos e Empreendimentos Ltda; Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; Real Serviços
Eireli; Contrutora AO Eireli; RVP Construções & Serviços Eireli; Construtora Moraes Eireli
EPP; Santa Terezinha e Serviços Eireli; Medeiros Construções e Serviços; G7 Construções
E Serviços Eireli-Epp; Wu Construções E Serviços Eireli-Epp; Lã Serviços de Construções
Eireli-Me; CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda; Construtora Smart Eireli ' ME;
Construtora Vergan Ltda. - Inabilitadas: Nova Construções, Incorporações e Locações Eireli;
OS Farias Serviços Ltda; Apoio Serviços e Construções Eireli; Construtora AC Ltda; Clezinaldo
De Almeida Construções; PVR Caetano Eireli; VII Construções E Empreendimentos Ltda;
& L Serviços Eireli; Seg.Norte Construções e Serviços Eireli; North Empreendimentos e
Serviços Eireti;Ramilos Construções Eireli; M5 Construtora & Serviços Urbano Eireli,
Comunicado A partir da data de publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal nos
termos do art. 109. inciso 1, alínea a" da Lei Federal n° 8.666/93, e em não havendo
recurso, fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada para o dia
02/08/2022 às 09h00m - Presidente da Comissão de Licitação: José Fabiano Vieira.
Santa Quitéria.CE, 20 de Julho de 2022.
JOSÉ FABIANO VIEIRA
Presidente da Comissão
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nu PCS'01.100622'SEINFRA
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO ' Unidade Administrativa: Secretaria
Municipal de Intraestrutura e Serviços Urbanos - Regente: Comissão Permanente de
Licitação - Processo Originário TOMADA DE PREÇOS N°. PCS01.100622-SEINFRA - Objeto:
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SANTA
QUITÉRIA/CE - MAPP 1290 . HABILITADAS: D. L. Locações & Serviços Eireli; Prime
Empreendimentos. Incorporadora e Serviços Ltda; 1 M 5 Neto Construtora tireli; Pro
Limpeza Serviços e Construções Eireli; Coniasf Construtora de Açudagem Ltda; ApIa
Comercio, Serviços. Projetos e Construções Eireli; WU Construções e Serviços Eireli-Epp; VII
Construções e Empreendimentos Ltda; Seg.Norte Construções e Serviços Eireli; Delmar
Construções Eireli; 07 Construções e Serviços Eireli-Epp; Nova Construções, Incorporações
E Locações Eireli; JC de Aguiar Engenharia e Construções; Oco Prosperity Ltda; Planalto
Timbo Construções E Serviços Eireli; Savires Iluminação E Construções Eireli; Deltacon
Construção. Locação e Engenharia Eireli; Master Serviços e Construções Eireli-ME; IPN
Construções e Serviços Eireli; AB2 Engenharia, Indústria. Comércio e Serviços Eireli - ME; F.
J. De Matos Neto; H. M. De Vasconcelos Serviços Eireli; Vap Construções Ltda; Sertão
Construções Serviços e Locações Ltda; RVP Construções & Serviços Eireli; Ramllos
Construções Eireli; Trend Construções e Serviços Eireli Eventos Ltda; Apoio Serviços e
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EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Extrato resumido do processo administrativo 0107.001/2022. CARONA vinculado ao Pregão
Eletrônico Nt 2022.01.27.01.PE, a seguir: objeto: registro de aquisição de insumos de
materiais de construção com base na tabela SEINFRA de insumos 027.1 (com desoneração(
vigente, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Coreaú.CE.
Favorecidalsl e Valores: Antônua de Maria Lopes de Morais, inscrito no CNPJ:
29.093.349/0001-05, com o valor Global de 1.000.000,00 (urn milhão de reais) Fundamento
Legal: Art. 15, da Leu Federal n# 8.566, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações. Decreto
federal no 7.892. de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, que regulamenta o Sistema
de Registro de Preços no Município de Senador Sã e legislação pertinente. Declaração
emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) de Despesas da Secretaria
de Educação, Secretaria De lntraesrulura Transporte e Controle Urbano, Secretaria de
Saúde, Secretaria do Trabalho E Desenvolvimento Social.
Estrato resumido do processo administrativo 0407.001/2022' CARONA vinculado ao Pregão
Eletrônico. SRP N 2022.03.15.004-SRP-SME, a seguir: objeto: registro de preços visando
futuras e eventuais aquisições de luIs do projeto pedagógico - brinquedoteca para atender
as necessidades da Secretaria de Educação do município de Beberibe, Ceará. Favorecida(s)
e Valores: L.A. Educacional Editora Comercio, Serviços E Representações Ltda, inscrito no
CNPJ: 29.830.008/000167, com o valor Global de 209.850 (duzentos e nove mil oitocentos
e cinquenta reais). Fundamento Legal: AO. 15, da Lei Federal 2 8.666, de 21 de Junho de
1993 e suas alterações, Decreto federal n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas
alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de Senador Sá
e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo
Ordenador)a( de Despesas da Secretaria de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
AVISO DE LICITAÇÃO
SMS (SRP) (BB N' 950816)
PREGÃO ELETRÔNICO N2 PE22048 '
Central de Licitações. Início da Disputa: 03/08/2022 às 09h (Horaruo de Brasilia).
OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de Aparelho de
Amplificação Sonora individual IAASiI 1, destinados ao Serviço de Atenção A saúde
Auditiva da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE, conforme especificações
constantes no Termo de Referência. Modalidade: Processo SPU Nt P202134/2022.
SMS (SRP)(88 N9 950816). Valor do Edital:
Edital do Pregão Eletrônico Ne PE22048 '
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: http://Iicitacoes.sobral.ce.gov.br e á Rua Viriato de
Medeiros, N 1.250, 49 andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146.
Sobrai-CE, 20 de Julho de 2022.
ALINE DE VASCONCELOS SOARES
Pregoeira
unuonovru asvuaau dt*dinuvie ronIurno Mp nu z.zco, ar zr/twzovi.
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