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1. DO OBJETO E ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONTRATAÇÃO 

1.1. O Presente termo visa à contratação de empresa para o gerenciamento do fornecimento de 

combustíveis por meio de cartão magnético microprocessado (com chip ou magnético) para suprir as 

necessidades da Secretaria da Saúde do Município de Quixadá-CE. 

A presente demanda está moldada como serviço de gerenciamento e fornecimento de 

combustível e manutenção veicular, não se confundindo com a aquisição de tais insumos de forma 

direta pelo Município, devendo o certame possuir como ponto de disputa a menor taxa de 

administração, o que não se confunde com o menor preço do combustível, peças ou mão de obra. 

O menor valor dos insumos inerentes ao serviço será obtido posteriormente junto à rede de 

fornecimento a ser credenciada pela empresa vencedora, não possuindo os postos de combustíveis e 

oficinas relação direta com o Município, mas com a empresa mantenedora do cartão, que irá buscar 

na rede os menores valores através de cotação e indicativos da Agência Nacional de Petróleo, 

procedendo à própria empresa com o pagamento das despesas, sendo esta posteriormente 

remunerada pelo Município. 

Usualmente, quando o Município busca a contratação de tais serviços de forma direta, os 

valores cobrados pelo setor diferem de forma elevada daqueles valores cobrados ao consumidor 

comum, o que certamente ocorre ante a posição de superioridade da administração pública em tais 

relações, que ao se valer de suas prerrogativas, ou cláusulas exorbitantes, acaba por onerar os custos 

da transação. Tais custos transacionais incidem sob diversos fatores do procedimento e do contrato, 

tais como: organização da empresa para participação em certame público (gastos com documentos e 

mão de obra); prazo de pagamento (30 dias); possibilidade de mora de até 90 (noventa) dias; 

necessidade perene de manutenção da regularidade fiscal e trabalhista; procedimentos burocráticos 

para o reequilíbrio econômico financeiro, entre outros. 

Por tais razões, diversos órgãos da Administração Pública tem se utilizado dessa modelagem 

de contratação de serviços de gestão e fornecimento através de cartão, a exemplo do Estado do 

Ceará (Pregão Eletrônico 00183/2020; Processo 08068873/2019) e do Município de Fortaleza 

(Pregão Eletrônico 100/2021), posto que além de economizar com os custos finais dos insumos, a 

administração conquista um eficiente mecanismo de gestão e controle, onde através de software, é 

possível gerir as despesas e evitar fraudes. 

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS: 
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2.1. Tomando-se por base a série histórica de gastos com combustível, em cotejo c 

informações de valores disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo no período de 

19/06/2022 a 25/07/2022, a Secretaria da Saúde estima a despesa com combustível da seguinte 

forma: 

ITEM TIPO 
QTD 

LITROS 
ANUAL 

MÉDIA 
ANP 

VALOR TOTAL 

1 GASOLINA COMUM 199.000 R$ 6,99 R$ 1.391.010,00 
2 ETANOL 22.049 R$ 5,55 R$ 122.371,95 
3 DIESEL SiO 154.400 R$ 6,39 R$ 986.616,00 

VALOR TOTAL R$ 2.499.997,95 

3. RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

3.1. A frota da Secretaria da Saúde é composta por veículos de diferentes fabricantes e modelos 

conforme o descrito no presente item e poderão sofrer alterações durante a vigência contratual em 

virtude de novas aquisições e/ou desfazimento dos existentes por alienação ou quando se tornarem 

ociosos ou irrecuperáveis. As quantidades, marcas e modelos a seguir apresentadas não vinculam o 

serviço, podendo haver a qualquer momento, substituição, incorporação, acréscimo ou redução da 

frota. 

4.1.1. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE 2022 - SEDE 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO SITUAÇÃO PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 01 

RID-11`30 FIAT/TORO 
FREE DOM AT9 4X4 

2022 - Gabinete 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 
SEDE 

FIAT TORO/ 
2022 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde 
(Sede) 

Diesel SiO 

SAÚDE 02 

OSD- 
3498 MARCOPOLO 
VOLARE W7 ON 2014 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE 
SEDE 

MARCOPOLO 
VOLARE W7/ 

2014 
Ativo 

Secretaria da 
Saúde 
(Sede) 

Diesel SiO 

SAÚDE 03 

OSU-4F54 IVECO/DAILY 
ICROÔNIBUS IVECO 
DAILY 2020 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE 
SEDE 

IVECO/DAILY/ 
2020 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde 
(Sede) 

Diesel SiO 

SAÚDE 04 

POK-8516 FIATTORO 
2018 
SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE 

FIAT 
TORO/2018 

Ativo 
Secretaria de 

Saúde 
Diesel SiO 

SAÚDE 05 PNJ-7415 FIAT MOBI FIAT MOBI/ Ativo Secretaria da Gasolina/etanol1 
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2017 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DASAÚDE 

- ALMOXARIFADO 

2017 Saúde 
(Almoxarifado) 

-- 

' 
•j:e 

SAÚDE 06 

PNJ-7135 FIAT MOBI 

2017 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

FIAT MOBI/ 

2017 
Ativo 

Secretaria da 

Saúde 
Gasolina/etanol 

SAÚDE 07 

PMU-8677 CHEVROLET 

CLASSIC 2015 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

CHEVROLET 

CLASSIC/ 

2015 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde 
Gasolina/Etanol 

SAÚDE 08 

PMU-8327 CHEVROLET 

CLASSIC 2015 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

- PNI 

CHEVROLET 

CLASSIC / 
2015 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde (PNI) 
Gasolina/Etanol 

SAÚDE 09 

PMU-8607 CHEVROLET 

CLASSIC 2015 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

CHEVROLET 

CLASSIC/ 

2015 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde 
Gasolina/Etanol 

SAÚDE 10 

PMU-8397 CHEVROLET 

CLASSIC 2015 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

CHEVROLET 

CLASSIC/ 

2015 

Ativo 
Secretaria da 

Saúde 
Gasolina/Etanol 

4.1.2. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE 2022 - ENDEMIAS 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO 
TIPO/AN 

O O 
SITUAÇÃPROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 

01 

010-8715 HONDA 

CG 125 2012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE VIGILÂCIA 

E PIDE M lO LÓGICA 

HONDA 

CG125 

2012 

Ativo Endemias Gasolina 

02 

OIP-9615 HONDA 

CG 125 2012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE VIGILÂCIA 

E P1 DE M IOLÓGICA 

HONDA 

CG 125 

2012 

Ativo Endemias Gasolina 

03 

O 10-4235 HONDA 

CG 125 2012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE VIGILÂCIA 

E P1 DE M IOLÓGICA 

HONDA 

CG 125 

2012 
Ativo Endemias Gasolina 

SAÚDE 04 

PNJ-7745 FIAT STRADA 2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAUDE VIGILÂCIA 

SANITÁRIA 

FIAT 

STRADA/ 

2017 

Ativo Endemias Gasolina/Etanol 

4.1.3. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2022 - VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO 
SITUAÇA 

o PROGRAMA COMBUSTÍVEL 

SAÚDE 01 PMU-8747 CHEVROLET CHEVROLE Ativo Vigilância Gasolina/Etanol 

o) 

/ 
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CLASSIC 2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE VIGILÂCIA SANITÁRIA 

T CLASSIC / 
2015 

Sanitária 

SAÚDE 02 

I-IYO-3555 HONDA 

CG 125 2012 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE VIGILÂCIA SANITÁRIA 

HONDA CG 

1252012 Ativo 
Vi gilância 

Sanitária 
Gasolina 

4.1.4. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2022— PSF 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO 
SITUAÇÃP

ROGRAMA 
O 

COMBUSTIVEL 

01 

SAP-2F55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

02 

SBI-1105 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

03 

SBH-0A25 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

04 

SBT-SDOS VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

05 

SAS-0165 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

06 

SAS-7A35 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

07 

SBI-1A05 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

08 

SAO-6E55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

09 

SBI-4J55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

10 

SBT-2C05 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

11 

SBI-4F55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

12 

SBI-4155 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

13 

SBI-4H55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE PSF 

Vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

14 

SBT-2E55 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL 

SAÚDE PSF 

DA 
vw 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 

15 
SBI-1C05 VW GOL MPI 2023 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

VW 

GOL/2023 
Ativo PSF Gasolina/Etanol 
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SAÚDE PSF  

14 

PNJ-7295 FIATTORO 202018 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE PSF 

FIAT 

TORO/201 

8 

Ativo PSF Diesel SiO 

4.1.5. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2022 - CAPS GERAL 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO 
O 

SITUAÇÃP
ROGRAMA COMBUSTIVEL 

SAÚDE 01 

MOG-68284514 FIAT DOBLÔ 

2007 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE - CAPS GERAL 

FIAT 

DOBLÔ/ 

2007 

Ativo DOBLÔ Gasolina 

4.1.6. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2022 - UPA 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO 
O 

SITUAÇÃPROGRAMA COMBUSTIVEL 

SAÚDE 01 

POU-4527 FIAT FIORINO 

2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE UPA 

FIAT 

FIORINO/ 

2017 

Ativo UPA Gasolina 

4.1.7. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE 2022 - Hospital 

Municipal Eudásio Barroso 

SECRETARIA ITEM MARCA/MODELO TIPO/ANO 
O 

SITUAÇÃPROGRAMA COMBUSTIVEL 

SAÚDE 

01 

EQN-4G29 RENAULT 

MASTER 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE - HOSPITAL EUDASIO 

BARROSO 

RENAULT 

MASTER 

ALTER 

AM2/2021 

Ativo 

Hospital 

Eudásio 

Barroso. 

Diesel/ Diesel 

SiO. 

02 

QRR-5F13 RENAULT 
MASTER MBUS L3H2 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE HOSPITAL EUDASIO 

BARROSO -SEMI UTI 

RENAULT 

MASTER 

MBUS 

L3H2 2020 

Ativo 

Hospital 

Eudásio 

Barroso. 

Diesel/ Diesel 

SiO. 

03 

ORQ-11344 MERCEDES BENZ 

SPRINTER 2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE HOSPITAL EUDASIO 

BARROSO - UTI 

MERCEDES 

BENZ 

SPRINTER 

2021 

Ativo 

Hospital 

Eudásio 

Barroso. 

Diesel/ Diesel 

S10. 

04 

PNJ-8753 FIAT FIORINO 

2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE HOSPITAL EUDASIO 
BA 

FIAT 

FIORINO 

2020 
Ativo 

Hospital 

Eudásio 

Barroso. 

Gasolina/Etanol 

OS 

PNK-3245 FIAT FIORINO 

2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE HOSPITAL EUDASIO 

BA 

FIAT 

FIORINO 

2017 
Ativo 

Hospital 

Eudásio 

Barroso. 

Gasolina/Etanol 
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06 

PMY-9077 GM MONTANA 
2015 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE HOSPITAL EUDASIO 

BA 

CHEVROLE 
T 

MONTANA 
2015 

Ativo 
Hospital 
Eudásio 
Barroso. 

\ 

Gasolina/Etanol 

07 
PMU-8537 CHEVROLET 

CLASSIC2O1S 
COZINHA DO HMEB 

CHEVROLE 
TCLASSIC/ 

2015 
Ativo 

Cozinha do 
HMEB 

Gasolina/etanol 

S. JUSTIFICATIVA 

5.1. A presente licitação destina-se ao registro de preços para aquisições que se faz necessárias para 

o abastecimento da frota municipal e manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de 

Saúde do Município de Quixadá no ano de 2022, para o deslocamento dos servidores de suas 

unidades básicas no cumprimento de suas atividades finalísticas e, principalmente para dá suporte 

ao desempenho das atividades de desenvolvimento e acompanhamento nas mais diversas ações 

executadas pela Unidade Gestora na sede do Município e em todos os distritos como também nos 

Municípios circunvizinhos e até na capital do Estado do Ceará (viagens) necessário ao bom 

desenvolvimento da Administração, visando à obtenção de dados precisos a respeito do referido 

consumo, disponibilizando atendimento rápido e eficaz. 

5.2. A necessidade desse modelo de contratação se dá pela maior capacidade de gerenciamento e 

controle de custos por parte da Administração, buscando sempre maneira mais econômica e 

transparente na aquisição de combustíveis, serviços de manutenção preventiva e corretiva, se 

justificando pelo histórico recente do último processo licitatório realizado no modelo de 

abastecimento com uso de cartão magnético, sendo feito apenas em posto autorizado no Município, 

não tem atendido de maneira satisfatória as demandas necessárias. Sendo necessário realizar aditivo 

ao atual contrato, até que seja concluído o presente certame. Outro motivo essencial de tal 

contratação reside no fato de que o novo modelo proporciona uma gama maior de postos 

credenciados em diversos Municípios com diferentes preços, facilitando o aspecto econômico da 

aplicação dos recursos. 

5.3. Essa nova forma de serviço propiciará à Administração a disponibilidade de Postos de 

Combustíveis credenciados sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha de 

postos credenciados que possuam o menor preço unitário praticado na venda de combustível, e em 

adequada localização na oportunidade da utilização dos serviços em conformidade com os 

mecanismos contratuais. 

5.4. O Município de Quixadá tem como dever principal o funcionamento das atividades no âmbito de 

sua Secretaria, dentre outras atividades administrativas, necessita realizar o abastecimento com 

combustível veicular nas cidades conforme requisições anexas ao processo, ou seja, para abastecer 

os utilizados nas atividades, verificou-se a necessidade de um sistema de gerenciamento de frota, 
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que permitisse a flexibilidade de aquisição de combustíveis em diversas cidades do interi 

metropolitanas. 

5.5. Devido à natureza da contratação, é possível que seja unificado em um único item a junção de 

Serviço de Abastecimento e Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, pois trata-se de parcelas 

que podem ser adquiridas por único sistema de cartão magnético. Opta-se por realizar-se a presente 

licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, valendo-se do Sistema de Registro de Preços 

por tratar-se de serviços comuns de aquisição frequente com quantitativos que não se pode definir 

previamente, conforme previsto no art. 32,  1 e IV, do Decreto n2  7.892/2013, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

5.6. O processo atenderá o previsto na Lei n9  8.666/93 e nas suas atualizações, zelando pela a 

rigorosa aplicação dos recursos recebidos em apoio à operação em questão. 

6. VALOR ESTIMADO 

6.1 - O valor global estimado é de R$ 2.499.997,95 (dois milhões, quatrocentos e noventa e nove 

mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos), não devendo ser confundindo 

tal valor com o preço estimado da contratação, o qual deverá ser considerado como o citado valor 

estimado acrescido da taxa de administração. 

6.2. Por se tratar de estimativa, o valor acima não constitui, em hipótese alguma, compromisso 

futuro para este Município, razão pela qual não poderá ser exigido nem considerado como valor para 

pagamento mínimo, podendo sofrer alteração de acordo com as necessidades, sem que isso 

justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 

6.3. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração levará em consideração o critério de 

menor preço global no tocante a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, incidente sobre a fatura dos 

combustíveis e demais serviços. 

7. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas regularmente estabelecidas no País, que 

atuem no ramo pertinente ao objeto licitado e que satisfaça todas as exigências, especificações e 

normas contidas neste Termo de Referência. 

7.2. Não poderão participar da licitação empresas que se encontrem sob processo de recuperação 

judicial ou extrajudicial, falência, concordata, dissolução, liquidação ou estejam suspensas para licitar 

e contratar e/ou declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública. 

7.3. Não poderão participar desta licitação as pessoas físicas ou jurídicas nos seguintes casos: 

à' 
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7.3.1. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componente seu
Sr 	i-j 

quadro sejam funcionários ou empregados públicos da entidade contratante ou responsável p- a 

licitação; Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país; e 

7.3.2. Cujo Estatuto ou Contrato Social, não inclua no objetivo social da empresa, atividade 

compatível com o objeto do certame. 

8. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA 

8.1. A CONTRATADA deverá enviar proposta com validade de no mínimo 60 (Sessenta) dias, contados 

a partir da data da abertura das propostas. Ressalte-se que esta proposta não poderá sofrer 

alteração, salvo nos casos previstos no art. 65 da Lei n2  8.666/1993, desde que haja interesse da 

Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

8.2. Nos preços ofertados deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, 

taxas, transportes e demais despesas necessárias à execução do objeto desta licitação e em 

atendimento integral às especificações contidas neste Termo de Referência. 

9. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

9.1. O gerenciamento da CONTRATADA ocorrerá através de sistema informatizado para 

fornecimento de combustíveis e abastecimento dos veículos pertencentes atualmente a frota da 

Unidade Gestora do Município de Quixadá, ou que venham à ser adquiridos, bem como dos serviços 

de Manutenção Preventiva e Corretiva, por meio de rede credenciada (Oficinas Mecânicas) de 

estabelecimento que comercializam combustíveis localizados em âmbito estadual e sob pagamento 

através de cartão magnético com uso de senha individual, seja por veículo ou por condutor. 

9.1.1. Na prática, o condutor autorizado efetuará o abastecimento e/ou solicitará os serviços para o 

veículo que estiver utilizando, em qualquer dos estabelecimentos/postos que comercializam 

combustíveis, credenciados pela empresa CONTRATADA e gerenciadora, por meio da utilização de 

um cartão magnético, obrigando-se esta última a apresentar relatórios de gastos (consumo), preços 

praticados, identificação do usuário e dos postos de combustíveis fornecedores. 

9.2. O gerenciamento e controle de todas as operações efetuadas serão mais eficazes por meio de 

rede credenciada, garantindo maior transparência. O sistema também proporcionará ao Gestor do 

Contrato, melhor agilidade quanto ao acompanhamento e controle das transações realizadas junto 

aos estabelecimentos credenciados. 

9.3. Os benefícios pretendidos na contratação de empresa de gerenciamento de aquisição de 

combustíveis incluem: 

a) Flexibilidade do sistema de abastecimento; 
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b) Melhor controle das transações, veracidade das informações e redução do tempo de co 

análise dos dados; 

c) Gerenciamento de aquisição de combustíveis por empresa especializada em gestão e 

intermediação, o que pode propiciar ganho de eficiência; 

d) Padronização dos serviços prestados e controles; 

e) Atendimento tempestivo das demandas, em especial quando da necessidade de deslocamentos 

dos veículos pelo Estado do Ceará; 

f) Pronta disponibilidade de veículos em condições de utilização; 

g) Evitar a delimitação de localização dos postos de combustíveis que possam atender a frota, uma 

vez que a maior abrangência de postos possibilita a aquisição de combustíveis inclusive em cidades 

do interior ao realizar fiscalizações; 

h) Segurança por meio de senha eletrônica; 

i) Maior controle de pagamento e facilidade da fiscalização do contrato; 

j) Sistema centralizado em uma única empresa gerenciadora e intermediadora, possibilitando que 

pequenos estabelecimentos, inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se, o que lhes 

ensejará prestar serviços cujo acesso era antes inviável; 

k) Redução de despesas administrativas relativas à frota (Coleta de dados, digitação, controles gerais, 

pessoal), em termos de economicidade, eficiência e eficácia quanto ao melhor aproveitamento dos 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; e 

1) Possibilidade de renovação contratual, por ser um serviço continuado. 

9.4. A contratada deverá fornecer cartões para realização desta transação como forma de 

pagamento pós-pago, sendo um cartão por veículo e reservas. 

10. ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO 

10.1. Em relação ao fluxo operacional: 

10.1.1. Considerando a CONTRATADA ser empresa especializada na gestão e intermediação de 

fornecimento de combustíveis em estabelecimentos credenciados, além dos serviços constantes no 

objeto à ser contratado, haverá a necessidade de utilização de sistema via WEB, para execução desta 

prestação de serviços. 

10.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar o acesso ao sistema, através de cadastramento dos 

usuários, mediante o treinamento de no mínimo 01 (um) funcionário da Unidade Gestora, sendo 

esse vinculado ao Gestor do Contrato designado pela Secretaria contratante, responsável por exercer 

a fiscalização dos serviços contratados e operacionalização do sistema. 
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10.1.3. O cronograma de instalação, treinamento e disponibilidade dos serviços, a 

fornecimento e entrega dos cartões, não poderá exceder 10 (dez) dias úteis contados a partir da data 

da Ordem de Serviço. 

10.1.4. Tabela de cronograma da implantação e atendimentos: 

PRAZOS DE EXECUÇÃO: IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRAZOS 

Cadastrar os veículos da frota do CONTRATANTE 

Ate 10 (dez) dias uteis, contados a partir da 
assinatura do contrato. 

Cadastrar condutores (usuários do cartão). 

Credenciar pelo menos 01 posto de combustível na sede da 
cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da 
sede 	Administrativa 	do 	Município, 	01 	(um) 	posto 	de 
combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 (um) 
posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e 
manter uma rede de postos de serviço credenciados em todo o 
Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado 
para veículo em viagem no interior do Estado. 
Credenciar 	pelo 	menos 	01 	(uma) 	oficina/loja 	de 	peças e 
acessórios na sede da cidade de Quixada e 01 (uma) oficina 
autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de 
veículos que se encontrem no prazo de garantia e ainda pelo 
menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) mesorregiões do 
Estado. 
Fornecer 	ao 	CONTRATANTE 	dados 	cadastrais 	dos 
estabelecimentos credenciados. 

Fornecer cartões para os veículos do CONTRATANTE 

Capacitar o Gestor do contrato e substitutos, designados pelo 
CONTRATANTE. 

Credenciar novos estabelecimentos, conforme solicitação do 
CONTRATANTE. 

-- Ate 05 (cinco) dias uteis  

Fornecer a relação da rede credenciada atualizada, a cada 
solicitação do CONTRATANTE. 

Ate 02 (dois) dias uteis. 
Cadastrar 	novos 	veículos, 	conforme 	solicitação 	do 
CONTRATANTE. 

Entregar segunda via de cartão de veículo ou de usuário, 
conforme solicitação do CONTRATANTE. Até 05 (cinco) dias uteis. 
Prover respostas às demandas formais do gestor (Ofícios). 

Prover respostas às demandas informais do gestor (e-mail, 
telefone, etc.). 

Ate 02 (dois) dias uteis. 
Solucionar problemas técnicos no sistema da CONTRATADA, 
utilizado no atendimento das demandas da Secretaria. 

10.1.5. Serão considerados próximos os estabelecimentos que estiverem num raio até 3 km de 

distância do endereço da sede da Secretaria Contratante ou conforme quilometragem previamente 

negociada e aceita pelo Gestor do Contrato. 

10.1.6. Até o último dia do prazo para a implantação ou disponibilidade do sistema de 

Gerenciamento, a CONTRATADA deverá capacitar no mínimo 01 (um) funcionário da Unidade 

Gestora em local a ser definido, que serão responsáveis pelas consultas e emissão de relatórios, via 

sistema. 
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10.1.7. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, após assinatura do contrato, 'dos os 

necessários ao cadastramento dos veículos oficiais (Tipo, marca/modelo, combustíve, ano de 

fabricação/modelo, placa, chassi, unidade de lotação, hodômetro) e dos condutores (nome, 

matrícula e secretaria de lotação). 

10.1.8. A CONTRATADA disponibilizará a Rede Credenciada, em atendimento ao objeto deste Termo 

de Referência, dentro do estado do Ceará e impreterivelmente no Município de Quixadá. 

10.1.9. O Sistema Tecnológico Integrado viabilizará o pagamento dos abastecimentos e serviços 

utilizados, através de cartão magnético e/ou com chip, através de senha individual, que funcionará 

como autorização para efetivação do serviço prestado e valor a ser pago. 

10.1.10. Durante a execução das operações realizadas na rede credenciada pela CONTRATADA, será 

de responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança 

eventuais utilizações não autorizadas. 

10.2. Em relação às funcionalidades, o sistema deverá permitir: 

10.2.1. O sistema disponibilizará ao Gestor do Contrato ferramenta on-line, via web, que permita o 

acompanhamento das transações registradas, controle e cadastro de veículos e condutores, emissão 

de relatórios. 

10.2.2. Histórico de abastecimentos e serviços realizados por veículo, condutor e/ou período. 

10.2.3. Cadastrar no sistema da CONTRATADA, com o seu acesso, todos os veículos. 

10.2.4. Todas as atualizações do sistema deverão ser repassadas para o Gestor do Contrato. 

10.2.5. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução 

tecnológica utilizada pela CONTRATADA deverão, caso necessário, ser disponibilizados à 

CONTRATANTE sem qualquer ônus. 

10.2.6. Credenciamento de novos estabelecimentos, conforme solicitado pelo Gestor do Contrato, 

em atendimento as demandas que vierem a surgir, a fim de otimizar a prestação dos serviços, objeto 

deste Termo de Referência. 

10.3. O Controle de Segurança do gerenciamento deverá permitir: 

10.3.1. Possibilidade de uso de senha para qualquer operação constante no objeto somente após ser 

validada conforme perfil do usuário. 

10.3.2. O bloqueio e/ou cancelamento dos serviços deverá ser on-line, a partir da base operacional, 

mediante rotina/senha específica parametrizada para o funcionário indicado pela CONTRATANTE que 

será o responsável pela gestão dos serviços contratados. 

10.3.3. Deverá ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal. 

àJ 
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10.3.4. Nenhum abastecimento ou serviços será realizado sem a utilização do ca rt 	e senhç 

individual para autorização, salvo exceções: como problemas no estabelecimento credenciado,rTio 

no equipamento de leitura do cartão e/ou ausência de sinal de internet, cuja solução paliativa será a 

autorização via telefone, após conhecimento e autorização do Gestor do Contrato e entre o 

estabelecimento credenciado e a CONTRATADA. 

10.3.5. Caso ocorra a autorização via sistema ou telefone e, se constatado que o abastecimento ou 

serviço foi realizado sem autorização prévia da CONTRATANTE, será considerado falha e as despesas 

efetivadas serão pagas pela CONTRATADA. 

10.3.6. Cada veículo deverá possuir seu próprio cartão magnético e/ou com chip para identificação e 

apresentação no momento da utilização no estabelecimento credenciado além de senha individual 

por veículo ou condutor. 

10.3.7. A CONTRATADA deverá substituir o cartão extraviado ou que tenha sofrido algum dano que 

inviabilize seu uso correto, sem ônus, conforme solicitação do Gestor do Contrato. 

10.3.8. A CONTRATADA deverá atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 

disponibilizando, via sistema e, em caso de problemas técnicos, através de correspondência 

encaminhada ao Gestor do Contrato. 

10.3.9. Os estabelecimentos credenciados deverão estar equipados para aceitarem transações e 

processos de contingência para finalização da transação, caso o sistema não esteja operando. 

10.4. Em relação aos relatórios deverá disponibilizar: 

10.4.1. O software deverá disponibilizar relatórios gerenciais, contendo a base de dados atualizada, 

que deverão permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: 

Cadastro de veículos por marca, modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, placa, unidade de 

lotação; 

10.4.2. Cadastro de usuários, gestores e condutores; 

10.4.3. Relatório por veículo, por data, por período e por Secretaria; 

10.4.4. Relatório de utilização dos abastecimentos e/ou serviços: por veículo, por estabelecimento 

credenciado, por data, por período e por Secretaria; 

10.4.5. Extrato analítico/sintético por centros de custo, contendo todos os abastecimentos e 

serviços, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora local, quilometragem 

atual; 

10.4.6. Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização; 

10.4.7. Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

10.5. Condições de fornecimento: 
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10.5.1. A CONTRATADA fornecerá cartões magnéticos para cada veículo relacionado no it 

Termo de Referência, onde deverá estar impresso o nome do Município de Quixadá, o modelo e a 

placa do carro. 

10.5.2. A CONTRATADA fornecerá, inicialmente, 05 (cinco) cartões reservas genéricos para os 

veículos oficiais, de forma a atender eventuais necessidades em que o cartão de qualquer um veículo 

não possa ser utilizado. 

10.5.3. O limite do cartão será determinado pela CONTRATANTE, que poderá ser alterado a qualquer 

tempo. 

10.5.4. A emissão inicial dos cartões por viatura e para os usuários será sem ônus para a 

CONTRATANTE, assim como a cada acréscimo de novos veículos em nossa frota e de novos usuários. 

10.5.5. A utilização dos cartões magnéticos se dará através do uso de uma senha individual para cada 

usuário, de forma que o responsável pelo abastecimento seja identificado. Este sistema deve 

permitir que qualquer veículo seja abastecido por qualquer usuário cadastrado em qualquer posto da 

rede credenciada, possibilitando, ainda, a emissão de relatórios, a qualquer tempo, conforme item 

13.4. 

10.5.6. Em caso de emissão de 2§ via de cartão, esta não poderá ser cobrada pela contratada. 

10.5.7. Os cartões deverão ser entregues na Sede da Secretaria da Saúde do Município de Quixadá-

Ce, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação da contratante. 

10.5.8. A CONTRATADA deverá garantir o abastecimento quando o sistema estiver "off-line", sem 

prejuízos para a CONTRATANTE. 

11. ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

11.1. O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade da Secretaria 

CONTRATANTE deverá ser efetivado pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da solicitação. 

11.2. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados do 

valor efetivamente consumido, não respondendo, em nenhuma hipótese, esta Administração 

Municipal, nem solidária e nem subsidiariamente, por esse pagamento. 

11.3. Cada estabelecimento credenciado e prestador dos serviços autorizados por este Município, 

emitirá ao término de cada execução, a Nota Fiscal e/ou comprovante referente a efetivação do 

abastecimento e/ou serviços prestados com os dados do veículo, condutor, km atual, data e horário 

do atendimento, descrição com quantidade e valores, após utilização do cartão com senha individual 

do condutor ou do veículo. 

11.4. A CONTRATADA deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede credenciada objetivando 

garantir um nível satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, 
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estabelecimentos. 

11.5. A rede credenciada da CONTRATADA deverá atender às seguintes exigências: 

11.5.1. A prestação dos serviços deverá atender a frota pertencente ao patrimônio da Secretaria da 

Saúde de Quixadá/CE, bem como os que estejam a disposição do contratante, como os veículos 

locados que tenham essa previsão no respectivo contrato. 

11.5.2. O CONTRATANTE poderá alterar a lista de veículos cadastrados a qualquer momento, 

acrescentando ou retirando os veículos conforme suas necessidades, podendo alterar a quantidade 

de veículos durante a vigência do contrato, porém comunicando à CONTRATADA para realização de 

atualização do cadastro no sistema e solicitação de novos cartões. 

11.5.3. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, deverão fornecer os seguintes 

combustíveis: Álcool comum, Gasolina comum e Diesel 510. 

11.5.4. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições: 

a) Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação específica do setor, 

especialmente quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP); 

b) A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto à 

regularidade e qualidade dos combustíveis; 

c) No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas cometidas 

pelos estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de imediato à 

CONTRATANTE e denunciar às autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo, 

medidas necessárias ao saneamento. 

11.5.5. Promoções, descontos ou vantagens promovidas pelos estabelecimentos credenciados, 

deverão se estender irrestritamente à CONTRATANTE. 

11.5.6. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos 

valores médios e máximos praticados em cidades do Estado do Ceará, divulgados pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

11.5.7. O preço a ser pago pelo combustível terá como limite o valor praticado à vista no 

estabelecimento credenciado, no momento do abastecimento. 

11.5.8. Serão configurados como abusivos os valores superiores ao máximo praticado nas cidades, 

divulgados nas tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 

relativo ao respectivo tipo de combustível. 

11.5.9. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do 

preço praticado à CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou 

omissão, inclusive com o ressarcimento de valores. 

oi 
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11.5.10. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligi1s so 

quaisquer preços de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou 

não. 

11.5.11. Todos os estabelecimentos da rede credenciada deverão atender aos requisitos 

estabelecidos nas Resoluções ANP n2s 41/2013 e 57/2014. 

11.5.12. Além dos requisitos estabelecidos nas Resoluções da ANP, os estabelecimentos 

credenciados para fornecimento de combustíveis, também deverão atender: 

a) Resolução CONAMA 01  273, de 29.11.2000 e a Lei Estadual n2  16.561/2018, em relação às normas 

ambientais; 

b) Lei n2  9.605, de 12.02.1998 determina as sanções referentes a atividades lesivas ao meio 

ambiente seção III, especialmente aos artigos 54 e 56; 

c) Normas Técnicas da ABNT que impõem regras que tratam de procedimentos a serem adotados 

para o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, sendo alguns específicos para os 

postos. 

11.5.13. Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá 

implantar e operacionalizar, junto à CONTRATANTE, um sistema informatizado em ambiente de 

produção na web, que possibilite o acompanhamento da aquisição de combustíveis, propiciando à 

CONTRATANTE gestão e controle detalhado das informações. 

11.5.14. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de área física 

adequada à prestação dos serviços de abastecimentos e outros constantes neste Termo de 

Referência. 

11.5.15. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de equipe técnica 

especializada, para prestar os serviços de abastecimentos, lavagem simples e completa, troca de óleo 

e filtros e borracharia. 

11.5.16. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado 

por ela, seus empregados, representantes ou prepostos, direta ou indiretamente, inclusive aos 

decorrentes de serviços prestados ou filtros e óleos fornecidos com vícios ou defeitos, durante os 

prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 

12. DEVERES DA CONTRATADA 

12.1. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la 

durante a execução do contrato. 

12.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
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12.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais osréscimosi' 

supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor irTTial do 

Contrato. 

12.4. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, 

aos sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 

12.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer 

irregularidade verificada na execução do contrato. 

12.6. A CONTRATADA disponibilizará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 

possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 

analítico/sintético, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por 

veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, 

materiais e serviços empregados compatível com os sistemas operacionais deste Município: estação 

de trabalho windows. 

12.7. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado 

pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 

a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do 

abastecimento e quilometragem do hodômetro do veículo; 

b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação dos dados citados no item anterior; 

c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de 

consumo de cada veículo, entre abastecimentos; 

d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual seja 

autorizado; e 

e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de efetuar 

a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no sistema da 

CONTRATADA. 

12.8. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 13.1.4 deste termo. 

12.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até 10 (dez dias úteis), contados a partir da 

assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 

a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no mínimo, 

01 posto de combustível na sede da cidade de Quixadá, em um raio máximo de 03 (três) km da sede 

Administrativa do Município, 01 (um) posto de combustível na capital do Estado (Fortaleza-Ce) e 01 

(um) posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e manter uma rede de postos de 

serviço credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um abastecimento continuado para 

veículo em viagem no interior do Estado; 
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12.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis 

estabelecimentos credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência 

do contrato. 

12.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 

a) Cadastro de novos veículos e usuários; 

b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 

c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do 

contrato. 

12.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustenta bilidade estabelecidos pelo art. 39  da 

Lei 8.666/1993 e pela Lei Estadual n9  16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. 

Além disso, a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que 

estejam plenamente adequados à legislação vigente referente à: abastecimento de combustíveis e 

demais assuntos relacionados ao objeto deste Termo de Referência. 

12.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 

12.14. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 

12.15. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 

12.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 

executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 

entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação 

de sua execução. Somente serão considerados válidos os atestados com timbre da entidade 

expedidora e com identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e 

assinado por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às 

informações sujeitas à conferência pelo Pregoeiro ou quem este indicar. Bem como as demais 

informações: 

a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e emitente do 

atestado; 

b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 

c) descrição dos fornecimentos; 

d) período de execução; 

e) local e data da emissão do atestado; 
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f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do atestado. 	''* 	(1 

13.1.1. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja 

execução ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste 

edital, conforme o caso. 

13.1.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 

comprovação ao que dispõe o item 13.1.1, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 

fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 

14. DEVERES DO CONTRATANTE 

14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

14.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução 

dos serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 

14.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 

CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

14.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da 

CONTRATADA não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a 

empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração. 

15. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

15.1. Durante a fase de execução do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos 

pelo Gestor de Contratos da Secretaria Contratante, ou através de servidor, devidamente designado 

para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei 8.666/1993, doravante denominado 

simplesmente Gestor do Contrato. 

15.2. O Gestor do Contrato poderá recusar quaisquer serviços/fornecimentos quando entender que 

os componentes empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço foi 

executado de forma irregular. 

15.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

15.4. Os serviços/fornecimentos deverão ser executados de imediato, considerando-se que as 

atividades normais deste Município, não poderão sofrer paralisações de quais quer espécies. 

16. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

16.1. Contrato decorrente do processo licitatório terá vigência de 01 (um) ano a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
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condições e seja vantajoso para esta Municipalidade, de acordo com o inciso II do art. 	'tjq,Lei ni 

8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 

MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 

fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 

devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e 

Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 

17.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 

a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria 

Contratante do Município de Quixadá-Ce. 

17.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 

apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, 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. 

17.3.1. 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. 

17.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 

única nota fiscal/fatura. 

17.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 

verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL 

18.1. De acordo com o Art. 56 da Lei n2  8.666/93, A Secretaria da Saúde, opta pela não exigência de 

garantia (caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária). Fica, 

contudo, esclarecido que as disposições dos Art. 78 e 87, da citada Lei, serão seguidas, caso 

necessário. 

19. DO REAJUSTE 

19.1. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável. 

19.2. Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 
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fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontr 	..  anos io 
termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n2  8.666/1993. 

19.3. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada 

pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

20. DAS SANÇÕES 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n2  10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

20.1.1. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

20.1.2. Apresentar documentação falsa; 

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Cometer fraude fiscal; 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de Ucitar e de contratar com Município de Quixadá, pelo prazo de até cinco 

anos; 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n2  8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2  9.784, de 1999. 

20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade, 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas na Comissão de Cadastro de Fornecedores. 
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21. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

21.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando 

da elaboração do termo de contrato. 

21.2. Com  base no art. 72, § 22  do Decreto Federal n2  7.892 de 23 de janeiro de 2013,  que 

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei Federal n2  8.666, de 21 de 

junho de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 

hábil". 

22. FISCAL DO CONTRATO: 

22.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual 

deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei Federal n9  8.666/93, alterada e 

consolidada. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

23.1. Este termo de referência, visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 

suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão 

de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para 

sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do art. 39  da Lei n2. 10.520/02. 

O.uixadá— CE, 20 de julho de 2022. 

tdy Diaha rruda Mota 
Secretária Municipal de Saúde 
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SOLICITAÇÃO DE ADESÃO (CARONA) 	 j1i.1 

Assunto: Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09.03.01I202., 
originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 09.03.01.2022-PE, da Prefeitura Municipal d 
Jaguaribe/CE. 	 \ 	/ 

lima. Sr(a). 

Pelo presente instrumento solicitamos que nos conceda AUTORIZAÇÃO para aderir 
a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09.03.01/2022, originária do PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 09.03.01.2022-PE, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE 
SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS 
VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE 
INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE 
APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E 

rN 	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E 
BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS, em conformidade com o  Decreto N° 
9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018  c/c artigo 15, Lei Federal N° 8.666, de 21/06/1993, e 
demais legislações vigentes. 

Ademais, verificamos que a referida Ata de Registro de Preços N° 09.03.01/2022 
atende as necessidades atuais da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá/CE, itens e 
quantitativos especificados abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

LOTE 03- SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID VALOR 

ESTIMADO 

VALOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

03 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA 	 NTERMEDIAÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO 	E 	GERENCIAMENTO, 
ATRAVÉS 	DE SISTEMA INFORMATIZADO 
INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, 
COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO 
TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG 
AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL 	(GASOLINA, 	ETANOL 	E 
DIESEL), 	ATRAVÉS 	DE 	REDE 	DE 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA 
CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGICA 
QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE. 

SERVIÇO R$2.500.000,00 0,00% 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$2.5000.000,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL 
REAIS). 

Aproveito para renovar a V. Ex. protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Quixadá/CE, 22 de julho de 2022. 
LADY DIANA ARRUDA Assinado diqstaimente por LADY 

DIANA ARR1JDA MOTA:96644370349 
MOTA:96644370349 	Data: 202207.22 11:5033 -0300 

Lady Diana Arruda Mota 
Secretaria de Saúde 
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SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA DA EMPRESA (CARONA) 

J-.-  . 

N4_JY 

/ 

Assunto: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09.03.01/2022, originária do 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09.03.01.2022-PE, da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

A 
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 
CNPJ n°: 13.858.769/0001-97 

Pelo presente instrumento solicitamos que nos conceda ANUÊNCIA para aderir a 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09.03.01/2022, originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
09.03.01.2022-PE, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE 
SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS 
VIA SATÉLITE POR GPS/GSMIGPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE 
INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE 
APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E 
BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS, em conformidade com o  Decreto N° 
9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018  c/c artigo 15, Lei Federal N°  8.666, de 21/06/1993, e 
demais legislações vigentes, conforme itens e quantitativos especificados abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

LOTE 03- SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO 

(TEM DESCRIÇÃO UNID VALOR 

ESTIMADO 

VALOR TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

03 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 
ESPECIALIZADA 	NTERMEDIAÇÃO, 
ADMINISTRAÇÃO 	E 	GERENCIAMENTO, 
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO 
INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, 
COMPATÍVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO 
TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMAPLUG 
AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL 	(GASOLINA, 	ETANOL 	E 
DIESEL), 	ATRAVÉS 	DE 	REDE 	DE 
ESTABELECIMENTOS 	CREDENCIADOS 
PELA 	CONTRATADA, 	COM 	USO 	DE 
TECNOLOGICA QRCODE OU SENSOR DE 
APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE QUIXADÁ/CE. 

SERVIÇO R$2.500.000,00 0,00% 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$2.5000.000,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL 
REAIS). 

Aproveito para renovar a V. Ex. protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Quixadá/CE, 25 de julho de 2022. 

LadyDá'na Arruda Mota 
SECRETARIA DE SAÚDE 

J_  
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CARTA DE ANUÊNCIA À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA-CE. 

ATA DE DE REGISTRO DE PREÇOS NU 09.03.01/2022 

PREGÃO ELETRONICO Y 09.03.0112022 

Pelo presente instrumento, em resposta ao expediente datado de 22 de Julho de 2022, 
emanadode sua Pública Administração, venho por meio deste conceder nossa ANUÊNCIA à Ata de 
Registro de Preços acima citada, proveniente de nossa Prefeitura, que tem como objeto a REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E I-IARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO 
)E PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E 

CONTROLE EXTERNO DE VEiCULOS VIA SATÉLITE POR (iPSJGSMJGPRSIEDGE, E 
GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE 
TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE 
INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, 
ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTiVA 
E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARJA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE JAGUAR IBEJCE, Reitero que, conforme o constante do expediente advindo de sua 
Administração, o valor a ser contratado deverá ser de apenas R$ 2300.000,00 (Dois milhões, 
quinhentos mil reais), representando por apenas no item 03 do Lote II 

Sem mais para o momento, recomendo votos de estima e consideração. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 	LIN1D 
VALOR 

REGISTADO 
ATA 

VAL R 
SOLICITADO 

3 

SERVIÇO 	DE 	INTERMEDIAÇÃO,. 
ADMINISTRAÇÃO 	 E 
(WRENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 
SISTEMA 	 INFORMATIZADO 

4r,r 
I ,,...-u_,,J 	a t'.j 

CONTRATADO, COMPATIVEL COM 
HARDWERE ESTAÇÃO TERMINAL DE 
ACESSO COM SISTEMA PLUG AND 
PLAY EM OBO, PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL (GASOLINA. ETANOL E 

k.r,.L.&IL. 	rrr 	rir' 
% 1 	$... 	b... 	iJ.L. 

SERVIÇO 5.276.226,00 2.500.000.00 

ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS 
PELA CONTRATADA. COM  USO DE 
TECNOLOGIA QRCODE OU SENDOR DE 
APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO 

no,-2 errce; !•Ord ' $/N (r..tro, (.EP 63$/000 
CNPJ 07443.7O$/0001 6 	88 322'7OO/ www aguar IeceQovt 
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[ 	[DAS NECESSIDADES DA FROTA DE 

J  VE3CULOS DA CONTRATANTE 

  

 

JAGUAR1BECE, 27 de Julho de 2022 

rI''.c Lima Nunes 
SECRETARIA DE INFRA 'TRITURA, TRANSPORTES E URBANISMO 

Prça Senoor ternarcie,, 1vor, "' %'i. Centra. CEP; 6347000 
CNP 07443 ?O9/0001-66 1  FONE 88 3522-700 / wwwagubegovo 



Maracanaú/CE, 25 de Julho de 2022. 	4CiPI(, 

A 
Prefeitura Municipal de QuixadálCE (SEC.DE  SAÚDE) 

ASSUNTO: Anuência da empresa 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
EIRELI, em resposta ao pedido de adesão à Ata de Registro de Preços 
n° 09.03.01/2022, oriunda do PREGÃO ELETRONICO N° 09.03.01/2022 
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/Ce. 

Prezados, 
A empresa 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 

13.858.769/0001-97, com sede na cidade de Maracanaú/Ce, na Avenida 1 (cj Jereissati 

1), n°57, sala 809 Torre 01, Bairro Jereissati 1, CEP: 61.900-410 neste ato representada 

na forma de seu contrato social por seu titular, Sr. Francisco Evandro de Souza Junior, 

vem através deste ofício, DECLARAR que aceita e concorda em prestar serviço ao 

Município de Quixadá/CE (sec. De saúde) , onde o valor a ser contratada é de R$ 

2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) REFERENTE AO ITEM 03 DO 

LOTE 02, conforme os termos da Ata de Registro de Preços n° 09.03.01/2022, que tem 

como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 

HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA 

DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE 

VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E 

CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE 

OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO 

PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E 

DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE 

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DEJAGUARIBE/CE. 

Atenciosamente. 

7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 

CNPJ: 13.858769/0001-97 	 7SERV GESTAO DE 
BENEFICIOS 
EIRELI:1 385876900019 
7 

Francisco Evandro de Souza Júnior Assinado de forma digital por 
75ERV GESTÃO DE SENEFICIOS 
EIREL 1: 13858769000197 
Dadosz 202207.25 20:20.45 
.0300' 

7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI 

Rua/Street: Av 1 (Ci Jereissati 1), 57 - Jereissati 1 
Sala/living Room: 809 - Torre 1 - CEP/ZIP Code: 61900-410 
Cidade/City: Maracanoú - Estado/State: Ceará - Brazil 
Fone/Phone: +55 (85) 2180-4853 
ccrstato@7serv.me - www.lserv.me 
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AUTUAÇÃO 

PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) 

PROCESSO: N2  2022.07.22.01 SMS 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal n9  9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 c/c artigo 15, da Lei 

8666, de 21/06/1993. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, 

COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMAPLUG AND PLAY EM 

OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE 

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGICA QRCODE OU 

SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

Nesta data, AUTUO o processo Administrativo de Adesão à Ata de Registro de Preços que 

adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu Lady Diana Arruda Mota, Secretária de 

Saúde, o subscrevo. 

Quixadá- CE, 22 de julho de 2022. 

LADY DIAN ARRUDA MOTA 

Secretária de Saúde 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO E AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

A Secretária de Saúde, Lady Diana Arruda Mota do Município de Quixadá-CE, AUTORIZA a abertura 

de Procedimento Administrativo de ADESÃO (CARONA) n° 2022.07.22.01 SMS, oriundo da Ata de 

Registro de Preços n2  09.03.01/2022, originária do Pregão Eletrônico N 09.03.01/2022 - 

SECRETARIA DIVERSAS, da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 

OBJETO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO 

INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERMINAL DE 

ACESSO COM SISTEMAPLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, 

ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, 

COM USO DE TECNOLOGICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

OBJETO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EHARDWARES, INSTALAÇÃO, E 

MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E 

CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E 

CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE 

APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATWASDO MUNICÍPIO DE 

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS FONTE DE RECURSOS 

10.122.1001.2.047 - Sec.Saúde 3.3.90.39.00 1500100200 

10.301.1001.2.050 - At.Primária 3.3.90.39.00 1600000000/1621000000 

10.302.1003.2.052 - HMEB 3.3.90.39.00 1500100200/160000000/1621000000 

10.302.1003.2.053 - UPA 3.3.90.39.00 1500100200/160000000/1621000000 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

0 

10.302.1003.2.054 - At.Secundria 3.3.90.39.00 1600000000 

10.305.0402.2.055 —Vig.a Saúde 3.3.90.39.00 1600000000 

Q.uixadá/CE, 22 de julho de 2022. 

LADY MANA ARRUDA MOTA 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 



- 	 PREFEITURA DE 

QUIXADA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Sra. Lady Diana Arruda Mota, Secretária de Saúde do Município de Quixadá-CE, no USO de suas 

atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4, da Lei 1\19  10.520/2002, 

considerando haver cumprido todas as exigências do Procedimento Administrativo de ADESÃO 

(CARONA) n° 2022.07.22.01 SMS, oriundo da Ata de Registro de Preços n2  09.03.01/2022, originária 

Ø 	

do Pregão Eletrônico N2  09.03.01/2022 - SECRETARIA DIVERSAS, da Prefeitura Municipal de 

Jaguaribe/CE, tudo com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02. 

OBJETO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO 

INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERMINAL DE 

ACESSO COM SISTEMAPLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, 

ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, 

COM USO DE TECNOLOGICA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

Vem HOMOLOGAR, o presente Processo Administrativo, de acordo com os termos do processo e do 

parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor das 

seguintes empresas: 

EMPRESA: 7 Serv Gestão de Benefícios - Eireli 

CNPJ N°: 13.858.769/0001-97 

ENDEREÇO: Avenida 1.- Conjunto Jereissati 1 - Maracanaú - CE 

CEP: 61.900-410 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

     

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE 

VALOR 

ESTIMADO 

TAXA 

ADMINISTRATIVA 

01 

	

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 

ESPECIALIZADA 	 INTERMEDIAÇÃO, 

ADMINISTRAÇÃO 	E 	GERENCIAMENTO, 

ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 	INFORMATIZADO 

INTEGRADO 	PRÓPRIO 	OU 	CONTRATADO, 

COMPATIVEL 	COM 	HARDWERE 	ESTAÇÃO 

TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMAPLUG 

AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), 

ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS 

CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM 

USO DE TECNOLOGICA QRCODE OU SENSOR 

DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 

NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

SERVIÇO R$ 2.500.000,00 0,00% 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

Q.uixadá/CE, 26 de julho de 2022 

LADYÕIANA ARRUDA MOTA 

Secretária de Saúde 



PREFEITURA DE 	,. 

UIXADA 

EXTRATO DO PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) 

A Secretária de Saúde do Município de Quixadá-CE, Sra. Lady Diana Arruda Mota em 

cumprimento à ratificação procedida por ele, vem publicar o extrato resumido do PROCESSO DE 

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no 2022.07.22.01 SMS. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n2 9.488, de 30 de agosto de 2018 c/c artigo 15, 

da Lei 8666, de 21/06/1993. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU CONTRATADO, 

COMPATIVEL COM HARDWERE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMAPLUG AND PLAY EM 

OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE 

ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGICA QRCODE OU 

SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

FAVORECIDA: 

EMPRESA: 7 Serv Gestão de Benefícios - Eireli 

CNPJ N°: 13.858.769/0001-97 

ENDEREÇO: Avenida 1- Conjunto Jereissati 1 - Maracanaú - CE 

CEP: 61.900-410 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESAS FONTE DE RECURSOS 

10.122.1001.2.047 - Sec.Saúde 3.3.90.39.00 1500100200 

10.301.1001.2.050 - At.Primá ria 3.3.90.39.00 1600000000 / 1621000000 

10.302.1003.2.052 - HM EB 3.3.90.39.00 1500100200/160000000/1621000000 

10.302.1003.2.053 - UPA 3.3.90.39.00 1500100200/160000000/1621000000 

10.302.1003.2.054 - At.Secundária 3.3.90.39.00 1600000000 

10.305.0402.2.055 - Vig.a Saúde 3.3.90.39.00 1600000000 

Quixadá/CE, 26 de julho de 2022 

LÃD~MIXQRRUDA 

Secretária de Saúde 



Ceara, 29 de Julho de 2022 • Diàno Olicial dos Mumcipios do Estado do Ceara • ANO Xliii N° 3UU 

representante legal, a Sra. Danadette Andrade Nunes. OBJETO: 
contratação de Empresa/Instituição para a prestação de serviços 
de agente de integração visando o preenchimento de vagas de 
estágio para estudantes de nível médio, educação profissional e 
superior na Administração Municipal, de interesse da Secretaria 
de Administração do município de Quixadá. O presente Termo 
Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 
original pelo período de 02 meses a partir de 24 de junho de 2022. 
Signatária Contratante:Roberta Glicya de Sã Felix, Secretária. Data 
da assinatura: 15 de junho de 2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:B5035A72 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

PREFEITURA DE QUIXADÁ - AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE ADESÃO 
(CARONA) N° 2022.07.22.01 SMS, originário da Ata de Registro de 
Preços n° 09.03.01/2022 - SECRETARIA DIVERSAS do Pregão 
Eletrônico n°09.03.01/2022 da Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE. 
Objeto Município de Quixadá: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA INTERMEDIAÇAO, ADMINISTRAÇÃO E 
GERENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 
INFORMATIZADO, PRÓPRIO OU CONTRATADO, 
C PATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE 

SO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA 
A 1SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E 
DIESEL), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS 
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE 
TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE 
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
QUIXADÁ/CE. Valor Total Estimado: R$ 2.500.000,00. Fica 
1-lomologada a Licitação na forma da Lei 8.666/91. Quixadá/CE, 26 
de julho de 2022. 

LADYD!ANA ARRUDA MOTA, 
Secretária de Saúde 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:80AB8377 

SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Adesão n° 
20 2.07.22.01. Contratante: Secretaria de Saúde, torna público o 

o do contrato resultante do Processo de Adesão n° 
2.07.22.01: no 2022.07.22.01-SMS - Valor global: R$ 
2.500.000,00 - Contratada: 7Serv Gestão de Beneficios EIRELI, 
através de seu representante legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza 
Junior. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde. 
OBJETO: contratação de empresa especializada intermediação, 
administração e gerenciamento, através de sistema informatizado, 
próprio ou contratado, compatível com hardware estação terminal de 
acesso com sistema plug and play em obd, para aquisição de 
combustível (gasolina, etanol e diesel), através de rede de 
estabelecimentos credenciados pela contratada, com uso de tecnologia 
Qrcode ou sensor de aproximação para atendimento das necessidades 
da frota de veículos da Secretaria de Saúde do Município de 
Quixadá/ce. Assina pela contratante: Secretária, Lady Diana Arruda 
Mota. Data da assinatura do contrato: 27 de julho de 2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:AB2528B6 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA N° 28.07.00 1/2022 

i 

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas ibuiçsedea 
que lhes são conferidas pela a Lei Orgânica do Municfuje Quixadá 

\Yq  4) 
Considerando a necessidade da Administração Pública e 	u ar 
público o processo de credenciamento destinado as prestações de 
serviços e em, em obediência as Legislação aplicável: Lei Federal n° 
8.666/93, Lei Federal n° 8.883/94 (artigo 25, caput), Lei 
Complementar n° 141, Lei Federal n°  8.080/90, Decreto n° 
7.508/2011, NOB-SUS 01/96, NOAS-2002, Pacto pela Saúde 
(Portaria GM/MS n° 399/2006), sem prejuízo das demais normas 
pertinentes. 

RESOLVE: 

Art. 1° - NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE 
CREDENCIAMENTO da Secretária de Saúde do Município de 
Quixadá - CE, composta pelos servidores: 

Presidente Lavs Mata Araújo Lojola 

Membro Nataik Eelyn de Sousa Meneies 

Memb,o Ana Valeria Nepomuccno Bezerra Carneiro 

Art. 2° - A Comissão ora instituída será responsável pelo o 
recebimento dos documentos de habilitação, verificação, exame, que 
após a análise, declarará a empresa credenciada ou não, para a 
prestação do serviço =, relativo aos chamamento públicos, de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde. 
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31.12.2022. 
Art.3° - Revoga as disposições em contrário, especialmente a Portaria 
N°30.06.001/2022, de 30 de junho de 2022. 

REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRAS-SE 

Quixadá-CE., 28 de julho de 2022. 
Publicado por: 

Helaine Oliveira Nunes 
Código ldentificador:0E342A65 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QLJIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO TP N° 2022.07.28.1 

AVISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS N-
2022.07.28.1. A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação - 
CPI- toma público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob n°2022.07.28.1. Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de uma solução de 
Software Integrado de Gestão Pública em plataforma totalmente 
online, com uso de banco de dados livre, hospedada em servidor web 
Linux, compreendendo sua instalação, migração e configuração de 
dados, treinamento de usuários e serviços de manutenção evolutiva e 
suporte operacional, com armazenamento em Datacenter sob a 
responsabilidade da empresa contratada, de interesse da Secretaria de 
Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento do Município de 
Quixelô/CE. Data e horário da abertura:  16 de Agosto de 2022, às 
08h00min. Observação: Os protocolos poderão ser feitos em dias  
anteriores a abertura do Processo no horário de 7hrs as 11 hrs, em dias  
de expediente, uma vez Que, a tarde o expediente é exclusivamente  
interno.  Na data marcada para abertura não protocolaremos, apenas  
iremos receber na hora marcada. Os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através 
do endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Informações: Comissão 
de Licitação, fone (88) 3579-1210 

Quixelô/CE, 28 de julho de 2022. 

Portaria N° 28.07.00 1/2022 
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Multinacional compra CSP por USI 2,2 bilhões 
o companhia Siderúr-
gica do Pecem (CSP). 
considerada o maior 

v do Ceará, foi 	Ia 
investimento privado 

j 
pela bagatela de tJS$ 
2.2 bilhões, A informa- 

ção foi divulgada ontem pela sua adquirente, o multina-
cional .arcelorMittal - líder mundial cm produção de 
aço. A transação segue para analise do Cade. Melhorias 

A Petrtbras estima que o repasse 00 novo corte às bombasseja de 0$ 0,11 por lItro 

10 

   

Fortaleza, Coará, Brasil O Sexta-fira, sábado e domingo, 29, 30 o 31 do julho de 2022 O O ESTADO 

 

ECONOMIA 
D6r em ieda. O dólar devoheu ganhos iniciais e passava a cair acentuadamenle ontem (28L 11810 
abaixo da ir-arca de OS 5,20 pela primeira vez em quase um mês. A contração inesperada na economia 

dos Estados Unidos reduziu as apostas de investidoras sobre os prõaimos aumentos de juros pelo Fed. 

 

       

       

Petrobras reduz novamente(, 
o preço da gasolina 1 ECONOMIA 

Cobrança tafrontosa e desumana' 
E não õ que o caldo esta engrossando? Depois de tachar 

a cobrança de t'ragit. o Procon Fortaleza resolveu peitar. 
na  Justiça, a Praport - que administra o Aeroporto Inter-
nacional Pinto Martins - com unia Ação Civil Publica. O 
Procon pede ao Poder Judiciário do Ceará que deitem,-
ar. em medida cautelar de urgencia, a imediata suspensão 
de qualquer cobrança que venha a ser feita pela Fraport 
nas áreas de embarque e desembarque do Terminal. O 
Orgão solicita, ainda, que a Justiça suspenda as obras de 
instalação de portões de cancelas nas vias que dão acesso 
aos portões de cbeck-in do Aeroporto. Motoristas que ve-
nham a ultrapassar mais de 10 minutos nestas áreas sofre-
riam uma taxa de OS 20,00. Um descarado absurdo. 
A cada lo minutos de permanencia, uma nova taxa de 

OS 20,00 seria cobrada. Em unia hora, o consumidor teria 
que desembolsar cerca de R.S 120,00.0 Procoa visitou as 
vias que dão acesso ao chcck'in do aeroporto e constatou 
as obras de instalação dos portões de cancela com totens 
de emissão de tickets Segundo o Procon, em resposta ao 
órgão municipal de defesa do consumidor, a empresa não 
les-e a menor preocupação em demonstrar, por meto de 
elementos, uma justificativa para cobrança da referida 
taxa, tico estudo que pudesse apontar como salu- 
tar a 	envolta em preço tão elevado, mais voltada 
a acre . tar os lucros, fazendo sofrer os consumidores 
com essa insaciedade empresarial que chega a ser afron-
tosa e desumana' decorre a Ação. Vetamos quem vence a 
queda de braço (tenho minhas dúvidas). 

Caged 
	

Qualidade de 55 
Em junho. houve saldo 
	

A iicloma dc quinta 
posiiis'o de 277.9 mil sagas 	geração avança no Pais 
de emprego com carteira 
	

vem que a AnuleI possa 
assinada no Pais, fruto 
	

enquadrar operadoras pela 
de 1,898 milhão de coa 
	

qualidade do serviço pies' 
trataçães e 1,621 milhão 
	

tido. Os entraves técnicos 
de demissões no periodo, 
	

dão margem para que, na 
segundo o Caged O saldo 
	

peãtica, os usuários usem 
de sagas formais mostra 
	

uno serviço que não chega 
tendOncia de aquecimento 	ao potencial prometido 
do mercado de trabalho no pelo SG. Técnicos da Anais) 
ano. Em janeiro o saldo foi 	consultaram fabricantes 
de 105.5 mil novos contra- 
	

de chips e de aparelhos de 
tos cem fevereiro, 316,6 
	

quinta geração para saber 
mil. A partir de março, o 
	

o que esta ocorrendo e 
resultado foi menor. Foram descobriram que poucos 
91,2 mil novos postos de 
	

modelos funcionam hoje 
trabalho em março. segui- 	com a tecnologia chamada 
doida 199 mil em abril, e 
	

de "standalone". a do 
274,6 mil em maio 
	 puxo' Qualidade de quinta. 

Gasolina: Segundo corte em 10 dias 
Acumulando alta da 147,3% desde 2019, 

ieg 	o OSP, o preço da gasolina às distribui' 
dor 	reduzido mais uma vez hoje: o valor 
me, .0 litro passa de R$ 3,86 para OS 3,71 - 
-adução do OS 0,15 por litro, ou 3,88%, segundo 
a Potrobras. A segunda redução seguida, 'coin-
cide' um dia após a petroleira anunciar nova dl-
'atriz para a política de formação da preços dos 
combustíveis. A Petrobras anunciou, também, 
reduções nos valores cobrados no querosene de 
aviação, na gasolina de aviação o no asfalto, vá-
lidos a partir de )i de agosto. Quando a esmola 
e demais, o santo desconfia. 

Dinheirama 
	

Cara indústria 
A Petrobras aprovou 
	

O indice de preços ao 
pagamento de distribuição 
	produtor, que mede a varia- 

de dividendos. Segundo a 
	

ção de preços na salda das 
companhia, serão pagos 
	

fábricas, teve inflação de 
OS 6,732003 por ação 
	

1% em bobo. O percentual 
preferencial e ordinária em 
	

menor que 00 observados 
circulação, somando OS 
	

em maio deste ano (1,81%) 
87,8 bilhões - um recorde 
	

e em junho de 2021 (1,20%). 
trimestral, fruto da paridade 
	

Segundo dados do 031, 
internacional. Dente vaiar, 	o IPP acumula inflação 
OS 32.1 biliões serão pagos 
	

de 18,78% em 12 meses. 
a União (incluindo Brides 
	

No primeiro semente, o 
e BndesPsr). O pagamento 
	

acumulado é de 10,12%. 
de dividendos seta feito em 
	

Quinze elas 16 atividades in 
duas parcelas, segundo a 
	

duntriais pesquisadas pelo 
estatal, com valores Iguais 
	

IBGE tiveram afta de preços 
nos meses de agostos e 
	

em junho, com destaque 
setembro. Bom pura os 
	

poro refino de petróleo e 
acionistas. E o povo? Nada. 	biocombustive'n (4,05%). 

A partir de hoje (29).0li-
tro de gasolina vendido PC. 
las retinarias da estatal cus-
taxa, em média. 0$ 3,71 por 
litro, uma redução de OS 
0,15 por litro. O corte an-
terior, anunciado no dia 19, 
havia sido de 4,9%. A Peiro. 
bras atimia que o repasse do 
novo corte às bombas seja 
de OS 11,11 por litro, já que 
o produto final recebe 73% 
de gasolina e 27% de etanol. 
'Essa redução acompa-

nha a evolução dos preços 
de referéncsa. que se esta. 
Isilizarans em patamar infe. 
cine para a gasolina': disse a 
empresa, em comunicado. 
"E é coerente com a práti. nhia. Na quarta (27:. o cole-
ca de preços da Petrobras. giado aprovou proposta que 
que busca o equilíbrio doa lhe garante a atribuição de 
seus preços com o mercado supervisionar o cumprimen-
global. mas sem o repasse to da política de preços dos 
para os preços internos da combustíveis vendidos pela 
volatilidade conjuntural das estatal, com o objetiva de 
cotações internacionais edo ampliar a blindagem contra 
tatu de cãmbio". completou. mnterferfncius do governo. 

Coas os dois corteu, o pre. 
	

O diretor do CHIE (Cen- 
ço da gasolina nas refinarias tro Brasileiro de ltsfracstru-
da estatal acumula queda de tora). Pedro Rodnigues, diz 
8.6% desde o inicia da ges-  que o preço do petrõlc'o se 
tão de Puni de Andrade. que estabilizou em patamares 
assumiu a empresa com a mais baixos, diante do ris. 
missão de evitar novos au- co de recessão, e que há ex 
mantos durante o período cesso de oferta de gasolina 
eleitoral. 	 hoje 'Tem gasolina pra co- 

Seu trabalho tem sido rumba no mercado interna-
facilitado pela queda nas cional e isso fez o preço cair 
cotações internacionais do muito." 
petroteo. diante de trinares 
	

Segundo estimativa da 
de recessão mundial, que Abicom (Associação Bra-
dão respaldo aos cortes no sileira dos Importadores 
preços da gasolina, segundo de Combustíveis). o preço 
membros do conselho de médio da gasolina nas re-
administração da campa. finarias brasileiras citava 
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115 0.07 por litro acima das OS 5,09 por litro, o me-
cotações internacionais na nor patamar desde abril de 
abertura do mercado desta 3021. em valores corrigidos 
quinta. 	 pela inflação. 
O mercado, porém. tem 
	

Jõ o preço do diesel. que 
apresentado grande volatili- 	já não tinha incidõncia 
dade: ria terça (26). as refi 
	

de impostos federais e tu 
sacias brasileiras vendiam o nha alíquoias menores de 
produto com defasagem de ICMS, foi menos afetado 
OS 0,07 por litro em relação pelas medidas aprovadas 
paridade de importação. 	pelo Congresso, com queda 
Para analistas do banco de apenas 1.2% nas bombas 

C,oldman Sachs, após o re-  apcss os cortes de impostos 
ajuste, a Petrobras ficaria estaduais. O produto não 
com uma defasagem de 19% terá seu preço alterado pela 
em relação a sua estimativa Petrobras e está R$ 0.10 por 
de paridade de importação. 	litro mais caro nas refina 

O consumidor a vem sen-  rias brasileiras, segundo os 
do beneficiado pelos cortes dados da Abicam. 
nos impostos federais e es- 
	

Rodrigues, do CBIE, ex- 
taduais sobre o combustível, plica que o preço do diesel 
aprovados em lei sancionada segue alio no mondo dian-
pelo presidente laia Biulsuna- te do aumento doo estoques 
co (P1) no fim de junho. 	em países europeus. que 

Desde então, o preço mé-  tOm no combustível uma aI-
dio da gasolina nos postos ternatis'a ao gás russo para a 
brasileiros caiu 20,3%. para geração de energia elétrica. 
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A Petrobras anunciou ontem (28) novo corte no preço da gasolina, desta vez 
de 3,9%. É a segunda redução de preços na gestão Caio Paes de Andrade 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2022.2206.002/SEMEB 

O Município de Limoeiro do Norte, através da Ordenado 
13 

de o» da 
Secretaria de Educação, torna público a divulgação do resultado da licitaçã,,a 
mencionada cujo objeto é: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisiçhae 
materiais e kits esportivos didáticos incluindo bolsas esportivas para desenvolvimento d 
projeto "Educação Física Escolar" no Ensino Fundamental junto a Secretaria de Educação 
Básica do Município de Limoeiro do Norte - CE, vencedora a empresa: Editora Peter Rohi 
LEDA, inscrito no CNPJ: 12.529.451/0001-08, com sede na Rua Xavier de Oliveira 1,19 36 - 
Amadeu Furtado. 60.455-660, Fortaleza/CE, Telefone: 85 9 8691.8683, 
Email:editora@editorapeterrohl.com.br,  vencedor do lote 01, com o valor global de 6$ 
293.000,30 (duzentos e noventa e três mil reais e trinta centavos(, tendo o processo sido 
Homologado. Para maiores informações procurar na sala de reuniões da Comissão, na Rua 
CeI, Antônio Joaquim n9  2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. Nos horários de 
08h00min às 13h00min, em dias úteis, ou através do site TCE . Tribunal de Contas do 
Estudo do Ceará. 

Limoeiro do Norte/CE, 28 de julho de 2022 
MARIA DE FÁTIMA HOLANDA DOS SANTOS SILVA 

Secretária de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2022.07.06.02 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Missão Velha ' Ceará torna público, 
para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 11 de Agosto de 2022, às 09:00 
horas, através de endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br  estará realizando licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nt 2022.07.06.02, critério de julgamento Maior Desconto, 
com fios a Registro de Preços visando fatura e eventual contratação de serviços de 
manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, a serem executados nos imóveis 
e espaços públicos do Município, com o fornecimento de materiais e mão de obra, por 
percentual de desconto sobre os itens constantes nas Tabelas Unificadas da SEINFRA 027.1 
e, subsidiariamente, a Tabela de Custos Sinapi-CE 04/2022, ambas desoneradas, de 
interesse das diversas secretarias do Município de Missão Velha-CE, o qual encontra-se na 
integra na Sede da Comissão, situada a Rua Dr. José Leite Landim Júnior, n9  64, Centro, 
Missão Velha/CE. Maiores informações no endereço citado no horário de 08:00h às 14:00h 
ou pelo site http://licitacoes.tce.ce.gov.br. 

Missão Velha-CE, 28 de julho de 2022 
RICARDO MENDES GOMES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 1,19  1/2022SISP-CP 

DIA) Ordersador(a) de Despesas da Secretaria Municipal de lnfraestrutura, 
Obras e Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, e, considerando haver a 
Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação na 
Modalidade 001/2022S1SP.CP Secretaria Municipal de lnfraestrutura, Obras e Segurança 
Pública, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para pavimentação em 
paralelepípedo com rejuntamento em diversos trechos localizados nos distritos de 
Cacimbas, Morada Nova, Umari, Nova Morada, Boa Vista, Açudinho, Vicente, Piçarreira, 
Cipó, Serrote Preto, Salão, e sede do município de Mombaça, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de lnfraestrutura, Obras e Segurança Pública, verti Homologar o 
supracitado processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos, na forma abaixo: 1 - 
LC Serviço e Locação de Mão de Obra Ltda, inscrita no CNPJ de Nt 42.803.444/0001-05, 

localizado na Rua Maria Zilda Gonçalves, SIN, Vila Bancária, CEP: 63.300000, Lavras da 
Mangabeira/CE, representada pelo o Sr. Lucas da Conceição (sócio administrador), 
brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nu  2008847736-85SPDS/CE e CPF n9  
076.118.803-73, com o valor global de R$ 2.149.722,78 (dois milhões cento e quarenta e 
nove mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e Oito centavos). 

Mombaçu/CE, 27 de julho de 2022. 
LEANDRO LIMA EVANGELISTA 

Secretário Municipal de lnfraestrutura, Obras e Segurança 
Pública. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nt 55-PP00I/22 

A Secretária de Saúde do Município torna público que dia 11 de Agosto de 
2022, às 09h, estará realizando Licitação na Modalidade Pregão Presencial N8  SS-PP001/22, 
cujo Objeto é a Aquisição de equipamentos para manutenção da sala de estabilização no 
hospital de município de Monsenhor Tabosa - CE. O Edital está disponível no Site: 

www.tce.ce.gov.br/licitacoes  ou na Sede deste Município à Praça 07 de Setembro, N 15, 

Centro. 

Monsenhor Tabosa-CE, 28 de julho de 2022. 
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA 

Secretária de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt 1,013/2022 PERP 

Pregão Eletrônico N5 01.013/2022 PERP. Objeto: Registro de Preços para 

aquisições futuras e eventuais de combustível (etanol, óleo diesel 510, gasolina comum 

e aditivada(, para abastecer a frota de veículos das diversas Unidades Administrativas. 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pacatuba-CE torna público para conhecimento 
dos interessados que até o dia 11 de agosto de 2022. às 08:00 horas (horário de 

Brasilia), estará recebendo as propostas referentes a este pregão, no endereço 

eletrônico "www.bbmnet.com.br" Acesso Identificado no link 	licitações públicas O 

edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado e também no 

www.tce.cegov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, 

durante o expediente normal (08:00 as 12:00 horas(. 

Pacatuba - CE 28 de julho de 2022. 

IARA LOPES DE AQUINO 
Pregoeira 

Inc aocumenro pode se oeotcanv no ~~~
nort.11www.,n ixo b,/.,aniu,rdadv hrrnL mio  ruótx 053020220~192  

Contrpt, i8  Di- 001-2021.07.29.39-TP-ADM. Extrato resumido dos 59  Aditivo contratual 
fiç,me&,,ntre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa: Constram-Construções e 

gjpef' de Maquinas LTDA, cujo o objeto é a contratação de serviços para execução da 
,.,brS de pavimentação asfáltica nos trechos das Ruas: Francisco José da Silva, Rua aderlon 

Pinheiro e Rua Dep. José Gomes da Silva na lona Urbana do Município de Pentecoste, 
como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei ne 8666/93 e suas 
alterações posteriores. Objeto O presente Aditivo tem por objeto estabelecer o princípio 
do Equilíbrio econômico-financeiro no Contrato original firmado. Assina pela Contratante: 
Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 
Assina pela Contratada: Constram-Construções e Aluguel de Máquinas LTDA, Hercilra de 
Souza Oliveira Araújo, Procuradora. Pentecoste ICEI,  27 de Julho de 2022. Miguel Comes 
Martins Neto - Secretário de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Estrato resumido do je  Aditivo ao Contrato n 001- 2022.01.06.01-TP.ADM, firmado entre 
Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa Carvalho Construções Serviços e Locações 
EIRELI, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art.57, Parágrafo 55,  inciso II, da Lei 
nO 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato anterior 
pactuado, por mais 04 (quatro) meses, tendo início 22 de Julho de 2022 Até 22 de 
Novembro de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de 
lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: Carvalho Construções 
Serviços e Locações EIRELI, Pentecoste ICEI, 27 de julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NQ PERP/180322.02/SEINFRA 

Título: AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS - Espécie: Asa de Registro de Preços N9 
7072.07.04.002 - Processo Originário: Pregão Eletrônico nO PERP/180322.02/SEINFRA; - 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos 
destinados a frota de veículos e máquinas, por percentual de desconto de orçamento 
extraído do Sistema CILIA, AUDATEX ou similar, junto às diversas Unidades Administrativas 
do Município de Pires Ferreira/CE - Contratante: Secretaria de Municipal de Infraestrutura 
- Beneficiária 1: LUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA, CNPJ nu 28.904.661/0001-60, 
valor 6$ 955.000,00 - Beneficiária 2: EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nO 
24.083.452/0001.42, valor R$ 140.000,00 . Beneficiária 3 : MARIA SOCORRO FERNANDES 
MELO, CNPJ nO 08.971.694/0001-16, valor R$ 1.535.000,00 - Data da Ata de Registro de 
Preços: 25/07/2022 - Vigência: 12 (doze) meses a contar dessa publicação - 
Fundamentação Legal: Lei Federal no 8.666/93; Lei Federal ot 10.520/02; Decreto 
Municipal nv 131/2018 de 12/12/2018. 

Pires Ferreira, 28 de julho de 2022. 
JOSE CELSON MACEDO DE AZEVEDO 

Secretário e Ordenador de Despesas da Secretaria de 
lvfraestrutura 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nt PERP/020622.01/SAF 

Título: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa: Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo 
Originário: Pregão Eletrônico Nn PERP/020622.01/SAF - Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de Equipamentos Permanentes de Informática, 
Eletrodomésticos, Mobiliário, Escritório, Som e Imagem destinados a atender as Diversas 
Secretarias Municipais de Pires Ferreira/CE - Local de Acesso ao Edital: Rua Maria Antusa 
Soares Passos, SN, Bairro Centro - CEP: 62.255-000 - Pires Ferreira - CE; https://blI.org.br; 
https://www.piresferreira.ce.gov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - Funcionamento do 
órgão: Segunda à Sexta de 08H00M às 14H00M - Local de Realização da Licitação: 
https:f/bIl.org.br  - Data de Abertura: 12/08/2022 - Horário: 09H00M . Pregoeiro: Francisco 
Eric Batista Ximenes. 

Pires Ferreira-CE, 28 de julho de 2022. 
FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

O Município de Porteiras/CE, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
interessados que Fica Retificado o Extrato de contrato referente à Concorrência Pública n 
2022.03.15.1, Publicado na edição de 07 de junho de 2022 do Diário Oficial da União 
DOU, Pág 220, seção 3, Na seguinte forma: Onde se lê "a empresa Estrutural Engenharia 
e Incorporação e Empreendimento Imobiliário EIRELI", Leia-se "a empresa Estrutural 
Engenharia EIRELI. 

Porteiras/CE, 27 de julho de 2022. 
CICERO MANOEL DE LIMA 

Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo de Adesão ne 2022.07.22.01 
Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Secretária. Extrato 
do contrato resultante do Processo de Adesão nn  2022.07,22.01: nn 2022.07.22.01-SMS - 
Valor global: R$ 2.500.000,00 - Contratada e signatário: 75erv Gestão de Benefícios EIRELI, 
através de seu representante legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza Junior. Objeto: 
Contratação de empresa especializada intermediação, administração e gerenciamento, 
através de Sistema informatizado, próprio ou contratado, compatível com hardware 
estação terminal de acesso com sistema plug and play em obd, para aquisição de 
combustível (gasolina, etanol e diesel(, através de rede de estabelecimentos credenciados 
pela contratada, com uso de tecnologia Qrcode ou sensor de aproximação para 
atendimento das necessidades da frota de veículos da Secretaria. Data da assinatura do 
contrato: 27/07/2022. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo de Adesão (CARONA) NO 2022.07.22.01 SMS 
Processo de Adesão (CARONA) NO 2022.07.22.01 SMS, originário da Ata de Registro 

de Preços 02  09.03,01/2022 - Secretaria Diversas do Pregão Eletrõvicu ne  09.03.01/2022 da 
Prefeitura Municipal de Iaguaribe/CE. Objeto: Contratação de empresa especializada 
intermediação, administração e gerenciamento, através de sistema informatizado, próprio ou 
contratado, compatível com hardware estação terminal de acesso com sistema plug and play 
em obd, para aquisição de combustível (gasolina, etanol e diesel), através de rede de 
estabelecimentos credenciados pela contratada, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de 
aprouimaão para atendimento das necessidades da frota de veículos da Secretaria de Saúde 
do municipio. Valor Total Estimado: R$ 2.900000,00. Fica Homologada a Licitação na forma da 
Lei 8.666/91. 

LADY DIANA ARRUDA MOTA 
Secretária de Saúde 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
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