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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 022.08.03.01-PE 

PREÂMBULO 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Quixadá-Ceará, por meio 
da Secretaria da Educação, sediada á Rua José de Queiroz Pessoa, n° 1932, Centro, Quixadá-CE, 
que o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Podaria n° 13.04.002/2022 de 13 de abril 
de 2022 realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, através nos termos do Decreto Federal 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, na lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, lei complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, lei federal n° 8.078/90 (código de defesa do 
consumidor) e do código civil brasileiro (lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste edital. 

1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00mln do dia 10/08/2022 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 23/08/2022 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 
23/08/2022 
4.INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 23/08/2022 
REFERENCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). 
LOCAL: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no link - licitações". 

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

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

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETOS ATIVIDADES 

ELEMENTO DE 
DESPESAS 

FONTE DE 
RECURSOS 

08.02 - Fundo Manut. 
Ensino Básico Vai. 

12.361.1201.2.036 - 
Funcionamento da Rede de 

Ensino Fundamental - 
FUNDE 

4.4.90.52.00 - 
Equipamento e 

Material 
Permanente 

1542000000- Transf. 
do FUNDEB 30% - 

Comple. União - VAAT 

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

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

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES: 
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer 
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br. 
4.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
4.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
4.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa 
De Licitações do Brasil. 
4.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
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PARTICIPAÇÃO: 
4.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 
data e horário limite estabelecido. 
4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
4.10. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
4.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. 
4.12. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEl, nos 
limites 	previstos 	da 	Lei 	Complementar 	n° 	123, 	de 	2006. 
(Explicação: Nos termos do art. 30,  §31  da Lei n. 8.248/1991, a aquisição de bens e serviços de 
informática e automação, considerados como bens e serviços comuns, poderá ser realizada na 
modalidade pregão, restrita às empresas que cumpram o Processo Produtivo Básico). 
4.13. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei n0  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público ou que estejam 
impedidas de licitar, ou contratar com a administração pública, ou com qualquer de seus órgãos 
descentralizados, quais sejam: 
I. 	Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; 
11. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON; 
III. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
IV. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ. 
b) 	Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
c) 	Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação, fusão, cisão 
ou de incorporação; 
d) 	Reunidos sob forma de consórcio; 
e) 	Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
O 	Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica isoladamente ou em consórcio, 
sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País: 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus 
incisos e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão n° 746/201 4-TCU-Plenário). 
4.14. Para averiguação do disposto contido no item 4.13 "a" acima, as licitantes apresentarão junto 
aos documentos exigido na habilitação, consulta impressa através da Consulta Consolidada da 
Pessoa Jurídica, emitido via intemet no sitio do https:Ilcertldoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para 
comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra como efeito restrição ao direito de 
participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou tal consulta poderá 
ser realizada pela Equipe do Pregão, quanto da análise dos documentos de habilitação. 
4.15. Não poderá participar empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto 
desta licitação. 	 \ 
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4.16. Quando um(a) dos(as) sócio(a)s representantes ou responsável(eis) técnicos(as) da licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas 
poderá participar do certame licitatório. Caso não seja feito a escolha pelo sócio representante ou 
responsável técnico ambas serão excluídas do certame. 
4.17. Ë vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de 
Quixadá. Autarquias, Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público 
Municipal de Quixadá, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, por interposta pessoa, 
dos procedimentos desta Licitação; 
4.18. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 
Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato)bll.oro.br. 

S. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 11  da LC n°123, de 2006. 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema: 
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário do Item; 
6.1.2. Marca; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 
6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema ELL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários, 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n°8.538. de 2015. 
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7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 30, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens produzidos: 
7.27.1. no pais; 
7.27.2. por empresas brasileiras: 
7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais: 
7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
7 29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
7.30. Após a negociação do preço. o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  
e no § 90  do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita: 
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8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata: 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada 
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.6.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta: 
8.6.1.1. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis á realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 
8.7. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de 
preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com 
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto 
manufaturado nacional. 
8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos 
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da 
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão 
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "char a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.13. Encerrada a análise quanto a aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (httos:llcertidoes-
aof.aoos.tcu.ciov.br/) 
9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se Fouve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. \ 
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9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006. seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
9.2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

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

9.7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): 
9.7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual: 
9.7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 
União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 
1.751, de 2 de outubro de 2014. 
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9.7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
9.7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 
9.7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
9.7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
9.7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.8. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA. 
9.8.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
9.8.1.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n°11.101/2005. No 
caso da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
9.8.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1. da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores; 
9.8.2.1. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em 
jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
9.8.2.2. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos 
termos de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta 
Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha 
transcrito por contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou 
representante legal da empresa; 
9.8.2.3. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta 
comercial - constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou 
autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

9.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.9.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação 
de sua execução. 
9.9.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.9.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica 
em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 
9.9.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123. de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábelç do último exercício. 
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9.9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.9.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.9.6.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
9.9.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.9.10. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.9.10.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA; 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666/93). 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de 
outro licitante. 
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS: 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ôes) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto á intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com\vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
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11.5.DA FORMALIZAÇÃO DO RECURSO AMINISTRATIVÕ (MEMORIAS RECURSAIS): 
11.5.1. Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina 
datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, podendo ser protocolado na 
plataforma da licitação e desde que preencham os sequintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo 
editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
11.6. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
11.7. A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 
11.8. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, 
encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto 
Federal n°. 10.02412019). 
11.9. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento 
11.10. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto 
do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
11.11. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
11.12. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
11.13. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. 
Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante 
não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
11.14. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico httjx//municipios.tce.ce.qov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente 
na peça recursal. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

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

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL: 
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 
na Lei Federal n0  8.666/93. 

17. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 
17.1 Os bens serão recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da 
conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta: Definitivamente, após a 
verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta, e sua 
consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias do recebimento provisório. 
17.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, Reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

19. DO PAGAMENTO 
19.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de. conformidade com as notas fiscais/faturas 
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devidamente atestadas pelo Gestor de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
19.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias 
e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria da 
Educação de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Queiroz Pessoa, 1932, Centro, Quixadá - 
Ce, inscrito no CNPJ sob o n°06.081.389/0001-23. 
19.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens 
anteriores, observadas as disposições editalissimas e deste termo. 
19.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
19.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
19.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. Apresentar documentação falsa; 
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.5. Não mantivera proposta; 
20.1.6. Cometer fraude fiscal; 
20.1.7. Comportar-se de modo inidõneo; 
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas corno aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos: 
20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 11  de agosto de 2013. como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estraneira nos termos da Lei n° 12.846, de 10  de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade admistrativa. 
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20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento -regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil, 
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n°8.666. de 1993. 
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 
20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

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

22. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
22.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se 
admitida subcontratação. o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 
b) Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato; 
c) Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos; 
d) Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
do contrato. 
e) "Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, àqerar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organism financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
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materialmente a apuração de alegações de prática prevista na cláusula 22.1 deste Edital: (b) Atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 
22.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
22.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à 
licitação e à execução do contrato. 
22.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, 
previstas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de 
representante da empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, 
conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por 
organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e 
cíveis. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DE. 
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
23.11.0 Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis. 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
23.12.1. ANEXO 1-Termo de Referência; 
23.12.2. ANEXO II - Exigências para Habilitação; 
23.12.3. ANEXO III - Modelo de proposta: 
23.12.4. ANEXO IV -  Termo de Adesão - BLL 
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23.12.5. ANEXO V - Custo pela utilização do sistema; 
23.12.6. ANEXO VI - Declaração Idoneidade 
23.12.7. ANEXO VII - Declaração Habilitação 
23.12.8. ANEXO VIII - Declaração de que não emprega menor; 
23.12.9. ANEXO IX - Declaração ME/EPP 
23.12.10. ANEXO X - Declaração Responsabilidade 
23.12.11. ANEXO XI - Declaração Vinculo 
23.12.12. ANEXO XII - Minuta de Contrato. 

Quixadá-CE, 08 de agosto de 2022. 
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÉNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do município 
de Quixadá-Ce 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Visa atender as demandas Institucionais para transportes dos técnicos nos atendimentos 
relacionados à sede administrativa da Secretaria Municipal da Educação de Quixadá, 
priontariamente a Coordenadoria do Desenvolvimento Pedagógico. Outra justificativa é a 
necessidade de renovação da frota, pois considerando que 2015 foi o último ano de aquisição de 
veículos pela Secretaria, portanto, a presente aquisição irá melhorar as condições de trabalho e 
contribuir para efetivação das politicas de educação da secretaria de modo a garantir a 
universalização e qualidade da educação no território quixadaense. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. A aquisição ora solicitada, será realizada por fornecedor que deverá obedecer a todas as normas 
necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios. 
3.2 Segue abaixo as especificações dos itens com suas respectivas quantidades: 

ITEM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

Ide 

Veículo automotor tipo caminhonete pick up 4x4 - O 
(zero) km. Especificações mínimas: Veículo automotor, tipo 
caminhonete 	pick-up 	4x4. 	zero quilometro. 	ano/modelo 
2022/2023, no minimo, devidamente licenciado e emplacado 
no Município de Quixadá-CE, com primeiro emplacamento 
em nome da Secretaria Municipal da Educação; manual do 
proprietário. termos de garantia, Certificado de Registro de 
Veículo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículo; seguro DPVAT do exercício atual pagos: capacidade 
de 	transporte 	para 	05(cinco) 	pessoas 	(motorista 	+ 	4 
passageiros): 	04 	portas 	laterais; 	Vidros das portas com 
acionamento elétrico. originais de fábrica; capota marítima 
com 	aplicação 	de 	um 	revestimento 	de 	poliuretano, 
impermeável na caçamba do veículo: pintura na cor branca 
original 	de fábrica e da 	linha de produção. 	Motorização 
mínima: motor à diesel, com turbo compressor e 'intercoolei'. 
que utilize o combustível Diesel. com  potência mínima a 170 
cv: transmissão manual ou automáhca, de no mínimo 5 
marchas à frente e uma á ré: com sistema de tração 	4x4 
normal, com acionamento eletrônico no interior da cabine; 
com opção de bloqueio do diferencial com acionamento no 
interior da cabine; Torque liquido Máximo não inferior a 38.2 
Kgfm: 	controle 	de tração 	e 	estabilidade: 	capacidade 	do 
tanque de combustível a diesel com no mínimo 75 litros; 
direção 	hidráulica, 	elétrica 	ou 	eletrohidráulica 	original 	de 
fábrica: 	ar-condicionado: 	air-bag 	duplo 	frontal: 	apoios 	de 
cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros e 
traseiros: cintos de segurança dianteiros do 3 pontos com 
regulagem de altura: espelhos retrovisores externos elétricos 
com comando interno; 	Lâmpadas dos faróis dianteiros e 
lanternas traseiras. ou próximo a estes com acionamento na 
cabine. devidamente instalado. Faróis auxiliares de neblina 
originais de fábrica. Sensor de estacionamento e cãmera de 
ré. ACESSÓRIOS: rádio AM/FM, IJSB/MP3, bluetooth: Jogo 

tapetes de borracha: Chapa protetora doçiotor e Carter; 

UND 1 292.554,33 292.554,33 
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fornecimento com instalação de película insuiflIm nos vidros 
laterais e traseiro dos veículos, no percentual de 
transparência mínimo exigido na legislação; ferramentas e 
acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTR.AN  (macaco, 
chave de rodas, pneu reserva, extintor de incêndio e 
triângulo). Durante o período da garantia a assistência 
técnica será prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), ou 
através de concessionária autorizada as suas custas e que 
seja localizada na cidade de Quixadá do Estado do Ceará e 
englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, 
du nte o prazo de garantia, de acordo com os manuais e as 
normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e 
equipamentos em perfeitas condições de uso  

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 292.554,33 

ffEM2 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD  UNITÁRIO 	TOTAL 
VALOR 

ESTIMADO 

VALOR 

ESTIMADO 

2 

Veículo automotor com 07 (sete) lugares - O (zero) km. 
Especificações mínimas: Veículo automotor, com 07 (sete) 
lugares, zero quilometro, 0km. Ano/Modelo: 2022/2023; 
Fabricação nacional; no mínimo, devidamente licenciado e 
emplacado no Município de Quixadá-CE, com primeiro 
emplacamento 	em 	nome 	da 	Secretaria 	Municipal 	da 
Educação; manual do proprietário, termos de garantia. 
Certificado de Registro de Veículo - CRV e Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo; seguro DPVAT do 
exercício atual pagos. Veículo 7 lugares: Airbag duplo; 
Alarme Anti-furto; Assistente de partida em aclive: Controle 
eletrônico de estabilidade e tração: Luzes indicadoras de 
direção laterais; Lanterna de neblina: Regulagem de altura 
dos faróis: Sistema de fixação de cadeiras para crianças 
("lsofix e Top Tethefl; Alavanca do freio de mão com 
detalhe cromado; Maçanetas externas na cor do veículo: 
Painel de instrumentos em preto "Jet BlaclC; Conjunto roda 
de aço e pneu sobressalente aro 16: Trava elétrica da 
tampa de combustível: Ar condicionado; Chave tipo canivete 
dobrável: Coluna de direção com regulagem em altura; 
Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro: Painel de 
instrumentos com Conta-giros, hodómetro parcial, marcador 
de nível de combustível e demais funções: Trava elétrica 
das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas 
portas com acionamento por um toque, anti esmagamento 
e abertura/fechamento automático pela chave; Banco do 
motorista com regulagem de altura; Banco da segunda fileira 
bipartido e rebativel: Banco da segunda fileira corrediço: 
Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda 
fileira; Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste 
de altura; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do 
veiculo; Rack de teto: Cobertura do porta-malas; Sensor de 
estacionamento traseiro; Controles de Rádio e do Celular no 
Volante; Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque 
de 7, integração com smartphones através do Android Auto 
e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB, Função Audio 
Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações 
do veículo; Conjunto de alio falantes - 4 unidades; Luz de 
posição em LED: Faróis de neblina; Grade frontal com 
detalhes 	cromados; 	Maçanetas 	internas 	cromadas; 
Parachoques pintados na cor do veículo com detalhes 
traseiros cromados; Roda de alumínio aro 16; Volante com 
revestimento premium e detalhes na cor prata; Computador 
de bordo com mostrador no painel de ins\timentos com 
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funções de consumo médio, velocidade média, autonomia, '1 
entre outras: Controlador de velocidade de cruzeiro e limite 
de velocidade com comandos no volante: Acendimento 
automático dos faróis através de sensor crepuscular: Sensor 
de chuva com ajuste automático de intensidade: Câmera de 
Ré: Terceira fileira de assentas com banco rebativel: Bancos 
com revestimento premium [Transmissão automática de seis 
velocidades com opção de troca manual de marchas Active 
Select. Contendo todos os equipamentos de segurança 
exigidos pelo CONTRAN, bem como os de série não 
especificados. Garantia mínima de 12 meses, entregue na 
cidade de Quixadá-CE. Durante o período da garantia a 
assistência técnica será 	 fornecedor do(s) prestada pelo 
bem(ns), ou através de concessionária autorizada as suas 
custas e que seja localizada na cidade de Quixadá do 
Estado do Ceará e englobará todas as manutenções 
preventivas e corretivas. durante o prazo de garantia, de 
acordo com os manuais e as normas técnicas específicas, a 
fim de manter os veículos e equipamentos em perfeitas 
condições de uso. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 2 R$ 211.626,67 

3.3. Valor Global Estimado R$ 504.181,00 (quinhentos e quatro mil, cento e oitenta e um reais). 

4. DA GARANTIA DOS VEÍCULOS 
4.1. A Garantia mínima de fábrica para motor e câmbio será de 01 ano e garantia mínima contra 
corrosão será de 2 anos, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo 
seja superior ao exigido, contados a partir do recebimento definitivo do objeto. 
4.2. A assistência durante o período da garantia será prestada pela contratada, ou através de 
designação de concessionária autorizada que esteja localizada na cidade de Quixadá-Ce. 
4.3. A Assistência Técnica englobará todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o 
prazo de garantia, de acordo com os manuais e as normas técnicas especificas, a fim de manter os 
veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso: 
4.4. Compreende-se a manutenção PREVENTIVA, aquela destinada a recompor os veículos e 
equipamentos em virtude do desgaste apresentado ao longo do período da garantia, incluindo a 
reposição de peças e ajustes nos veículos, a ser realizada conforme tabelas de serviços, valores e 
periodicidades constantes na proposta do fornecedor apresentada no procedimento licitatõrio; 
4.5. Entende-se por manutenção CORRETIVA, aquela destinada a remover os vicios apresentados 

9% 	pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e demais correções 
necessárias, a ser realizada sem qualquer ônus adicional para a Secretaria: 
4.6. A Assistência Técnica utilizará apenas peças e componentes originais: 
4.7. O fornecedor deverá atender aos chamados para Assistência Técnica feitos pela Secretaria da 
Educação, por telefone ou por escrito, e providenciar a resolução total do problema no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas daquela comunicação. 

S. DOS PRAZOS 
5.1. Os bens adquiridos pela Secretaria da Educação deverão ser entregues na sua Sede 
Administrativa, localizada na Rua José de Queiroz Pessoa. n.°  1.932, Centro, Quixadá-Ce. No 
horário das 08h00min às lShOOmin, de 20  a  60  feira. 
5.2. O prazo para a entrega dos veículos será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do 
recebimento da Ordem de Compra. 
5.3. Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à entrega dos veículos, 
incluindo-se ai a necessária mão de obra. 
5.4. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
a) Recebimento provisório: o veículo será recebido provisoriamente no momento da entrega, para 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta 
ocasião, suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado. 
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b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, a 
fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade com as 
especificações exigidas, será recebido definitivamente. 
b) 1. O recebimento definitivo não desobrigará a contratada por quaisquer vícios e danos 
decorrentes do objeto que possam vim a surgir e que prejudique seu adequado uso, conforme 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, Código Civil, e demais leis aplicadas ao caso. 
5.5. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a 
substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação 
que não possa ser imputada à Administração. 
5.6. A contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais, em 
conformidade com o constante da correspondente instrumento contratual, atentando-se para as 
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos. 
5.7. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o veículo poderá ser recusado 
de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-
se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor. 
5.8. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo 
com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, à fiscalização do contrato 
notificará por escrito a contratada para, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas: 
a) substituir o veículo recusado, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a 
contar da notificação da contratada ou complementar o item faltante até o decurso do prazo original 
para a entrega. 
5.9. Se a contratada não substituir ou complementar o item entregue em desconformidade com as 
especificações deste Termo de Referência, o fiscal do contrato informará a necessidade de 
alteração da nota fiscal, no valor do material não entregue ou recusado, e a encaminhará para 
pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado. 
5.10. A Contratada será notificada para que proceda à retirada dos itens a serem devolvidos, às 
suas expensas, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da 
notificação. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
6.1. Para o fiel cumprimento do objeto desta contratação. a CONTRATANTE se compromete a: 
6.1.1. Permitir acesso dos empregados do Fornecedor Beneficiário às suas dependências para a 
entrega dos produtos adquiridos: 
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados com o pedido que venham a ser 
solicitados pelo representante do Fornecedor: 
6.1.3. Promover o pagamento das notas fiscais; 
6.1.4. Aplicar ao Fornecedor Beneficiário as sanções previstas neste Edital em caso de 
descumprimento das obrigações decorrentes da emissão do pedido dos equipamentos: 
6.1.5. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos: 
6.1.6. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo: 
6.1.7. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído; 
6.1.8. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado: 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Após a assinatura do instrumento contratual, a CONTRATADA se compromete a: 
7.1.1. Entregar os bens no prazo definido neste instrumento, onde o veículo deverá ser zero 
quilometro e devidamente licenciado e emplacado no Município de Quixadá-CE, em nome da 
Secretaria da Educação de Quixadã: manual do proprietário, termos de garantia, Certificado de 
Registro de Veiculo - CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo: seguro DPVAT do 
exercício atual pagos; 
7.1.2. Responsabilizar-se durante o período da garantia pela assistência técnica, a qual, poderá ser 
prestada pelo fornecedor do(s) bem(ns), oatravés de concessionária autorizada as suas 
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custas localizada na cidade de Quixadá do Estado do Ceará. Essa assistência técnica englobará 
todas as manutenções preventivas e corretivas, durante o prazo de garantia, de acordo com os 
manuais e as normas técnicas específicas, a fim de manter os veículos e equipamentos em 
perfeitas condições de uso: 
7.1.3. Comunicar à Administração do Órgão qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados e manter, durante o período de contratação, o atendimento das 
condições de habilitação exigidas neste Pregão; 
7.1.4. Ao Fornecedor Beneficiário caberá assumir a responsabilidade por encargos fiscais e 
comerciais resultantes de contratação relacionada com o objeto. 
7.1.5. A inadimplência do Fornecedor Beneficiário, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do órgão, nem 
poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o Fornecedor Beneficiário renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o órgão. 

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

9. DO PAGAMENTO 
9.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
9.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria da 
Educação de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Queiroz Pessoa, 1932, Centro, Quixadá - 
Ce, inscrito no CNPJ sob o n°06.081.389/0001-23. 
9.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens 
anteriores, observadas as disposições editalíssimas e deste termo. 
9.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
9.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" as certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

11. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
11.1 Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela 
Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
12.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço por item, 
observado as especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade será realizada 
através de Pregão. 

13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
13.1 As despesas da contratação ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária n°: 
08.02.12.361.1201.2.036 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental - FUNDE - Elemento 
de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte: 1542000000. 
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ANEXO II - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 2022.08.03.01-PE 

1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou 
a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.aoos.tcuxiov.br/)  
1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123. de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
2.1. Todos os documentos de habilitação apresentados no sistema em cópia simples deverão ser 
autenticados em cartório competente, admitindo-se a autenticação digital. 
3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
5. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 
6.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br:  
6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
6.4. Inscricão no Reciistro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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6.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto dai em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764. de 1971: 
6.7. No caso de emoresa ou sociedade estrancieira em funcionamento no País: decreto de 
autorização: 
6.8. CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou 
do(s) sócio(s), quando se tratar de sociedade. 
6.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

7. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ): 
7.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
7.3. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da 
Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da 
União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 
1.751, de 2 de outubro de 2014. 
7.4. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual; 
7.5. A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal; 
7.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através 
de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 
7.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
7.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8. QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA. 
8.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
8.1.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n°11.101/2005. No 
caso da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
6.2. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 311 inciso 1, da Lei 6.666/93 e 
alterações posteriores; 
8.2.1. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial: 
8.2.2. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta 
Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha 
transcrito por contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou 
representante legal da empresa; 
8.2.3. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta 
comercial - constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou 
autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 
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9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por 
entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação 
de sua execução. 
9.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
9.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica 
em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 
9.4. O licitante enquadrado corno microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
9.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada corno microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
9.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
9.6.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
9.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
9.10. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
9.10.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 
9.10.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

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

 

  

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 2022.08.03.01-PE 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica 2022.08.03.01 -PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital 
e seus anexos. 

OBJETO: Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do 
município de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Item 

TEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 1 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 
R$ 

Valor total do Item - R$ 

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

Valor Global da Proposta R$ ______(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

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

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO IV - TERMO DE ADESÃO - BLL 

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

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

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

Local e data: 	  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 
ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E UTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO 
E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICAÓ*S). 

Trav. José,4oigq)S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IV.1 

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

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 

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

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

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

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

O Licitante reconhece que: 

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

Local e data: 	  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

Trav. José Jrg S)N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	ir 

3W QUIXADA A 
4Fls.j 

/ ceMIssA.o( 

Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 

ANEXO V - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA - SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

Editais publicados pelo sistema de aquisição: 

1.5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 
adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por item adjudicado, cobrados 
mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 

Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, com vencimento parcelado em 
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do 
boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600.00 (seiscentos 

• reais) por item adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações 
do Brasil. 

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

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

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 

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

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR 

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

Local e data: 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

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

Trav. Jose  lnrg  SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO VI- DECLARAÇÃO IDONEIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.01-PE 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

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

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

Trav. JostJor9B/N 
Campo Velho, 63907-010 - Qulxadá-CE 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO HABILITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 

(Nome da Empresa) 

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

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

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

Trav. Jogíiorge Sf11 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 
(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF N° 	 , sediada(Endereço Completo), Declaro que não possuímos, 
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854. de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93. 

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

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

Trav. JosVJo$S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO MEIEPP 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.01-PE 

DECLARAÇÃO 

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

(Nome da empresa) CNPJ / MF n° , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins 
de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

Local e data 

Nome e n0  da cédula de identidade do declarante 

Trav. José JdPg, SIN 

Campo Velho. 63907-010 Quixada-CE 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.03.01-PE 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

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

Local e data: 

Assinatura e carimbo da empresa: 

Trav. JoÍé Jorge'S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO Xl- DECLARAÇÃO VÍNCULO 

PREGÃO ELETRÕNICO N° 2022.08.03.01-PE. 

DECLARAÇÃO 

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

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

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

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

direto ou indireto da Administração Municipal. 

- Por ser verdade, firmamos o presente. 

Data: 	 

Local: 	  

Nome do declarante: 

RG: 	  

CPF: 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
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Trav. Joí 7g>S/N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÂ, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO 
OUTRO LADO A EMPRESA 	, PARA O FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadâ, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	 
com sede à Rua 	, n° -. Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato 
representada pela Ordenadora de Despesas da Secretaria da 	, Sra. 	  
inscrita no CPF n° 	, doravante denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a 
Empresa 	 estabelecida na 	 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	 neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) 	 portador (a) do CPF/MF n° 	 apenas denominada de 
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2022.08.03.01-PE, 
em conformidade com o Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666/93 - Lei das 
Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS VEÍCULOS: 
5.1. Os bens adquiridos pela Secretaria da Educação deverão ser entregues na sua Sede 
Administrativa, localizada na Rua José de QueirokPessoa, n.° 1.932. Centro, Quixadá-Ce. No 
horário das 08h00min às 15h00min, de 2 a 6 feira.  \\ 

Trav. José 
	

N 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.2. O prazo para a entrega dos veículos será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do 
recebimento da Ordem de Compra. 
5.3. Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à entrega dos veículos, 
incluindo-se ai a necessária mão de obra. 
5.4. O recebimento ocorrerá em duas etapas: 
a) Recebimento provisório: o veículo será recebido provisoriamente no momento da entrega, para 
verificação de sua conformidade com as especificações exigidas e com a proposta, ficando, nesta 
ocasião, suspensa a fluência do prazo de entrega inicialmente fixado. 
b) Recebimento definitivo: no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, a 
fiscalização avaliará as características do material que, estando em conformidade com as 
especificações exigidas, será recebido definitivamente. 
b) 1. O recebimento definitivo não desobrigará a contratada por quaisquer vícios e danos 
decorrentes do objeto que possam vim a surgir e que prejudique seu adequado uso, conforme 
disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, Código Civil, e demais leis aplicadas ao caso. 
5.5. A contratada garantirá a qualidade de cada unidade do material fornecido, obrigando-se a 
substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação 
que não possa ser imputada à Administração. 
5.6. A contratada fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais, em 
conformidade com o constante da correspondente instrumento contratual, atentando-se para as 
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos. 
5.7. Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o veiculo poderá ser recusado 
de pronto, mediante termo correspondente, ficando dispensado o recebimento provisório, e fazendo-
se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor. 
5.8. Se após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento foi executado em desacordo 
com o pactuado ou foi entregue quantitativo inferior ao solicitado, à fiscalização do contrato 
notificará por escrito a contratada para, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas: 
a) substituir o veículo recusado, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a 
contar da notificação da contratada ou complementar o item faltante até o decurso do prazo original 
para a entrega. 
5.9. Se a contratada não substituir ou complementar o item entregue em desconformidade com as 
especificações deste Termo de Referência, o fiscal do contrato informará a necessidade de 
alteração da nota fiscal, no valor do material não entregue ou recusado, e a encaminhará para 
pagamento, acompanhada de relatório circunstanciado. 
5.10. A Contratada será notificada para que proceda à retirada dos itens a serem devolvidos, às suas 
expensas, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da notificação. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor de contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e 
a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria da 
Educação de Quixadá - Ce, com endereço à Rua José de Queiroz Pessoa, 1932. Centro. Quixadá - 
Ce, inscrito no CNPJ sob o n°06.081.389/0001-23. 
7.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens 
anteriores, observadas as disposições editalíssimas e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções,com s  informações que motivaram sua rejeiçãq 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua içresentaão. 

Trav. José iam e-LN 
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecim rito, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar os serviços, objeto do presente Contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável 
por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento: 
8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos 
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á 
Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral: 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação: 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato; 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei. 
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão 
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes: 
8.1.9. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. A contratante obrigar-se-á: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 
cumprimento dos prazos: 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste 
contrato; 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como 
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais: 
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a prestação dos serviços licitados, prestando-lhes todas as 
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 
9.1.6. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES: 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520. de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
10.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2. Apresentar documentação falsa: 
10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.4. Ensejar  retardamento da execução do objeto; 
10.1.5. Não mantivera proposta: 
10.1.6. Cometer fraude fiscal; 
10.1.7. Comportar-sede modo inidôneo: 
10.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 
10.3. Considera-se comportamento inidâneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualqijer das infrações discriminadas nos subutens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilie civil e criminal, às seguintes sanções j%( 

Trav. José J 	-' ,Ø1N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 

Gabinete do Prefeito 
Comissão de Licitação 
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10.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
10.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 
10.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente. pelo prazo de até dois 
anos; 
10.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e pelo prazo de até cinco anos; 
10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 
10.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 10  de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
10.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846. de 1° de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
10.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
10.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, ao Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
10.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 
10.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
10.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Diário Oficial do Estado do Ceará - 
DOE e Imprensas Oficial do Município. 

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

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

Trav. José J&ge!!N 
Camião Velho. 63907-010 -  Quixadá-CE 
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do 
mês subsequente á data de sua assinatura. 

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

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

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

Quixadá-CE, de de 

xxxxxxxxxx 	 xxxxxxxxxx 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria da Educação 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. 
CPF: 

2. 
CPF: 

Trav. José r , IN 
Campo Velho, 639 7.010- Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 

LOTE 

ITEM DESCRIMINAÇÃO 	MARCA UND QTD V. UNT-R$ 
V. TOTAL- 

R$ 

VALOR GLOBAL DO ITEM - 

Trav. José}ergflrS/N 
Campo Velho 63967-010 - Quixadá-CE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

'ç 
w 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.08.03.01-PE, do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do 
município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 10/08/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
23/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 
23/08/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 23/08/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 11  andar, 
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov,br. 

Quixadá-CE, 08 de agosto de 2022. 

SÉ IVAN D-PA1VUi6 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 10/08/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL OESTADO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 202208.03.01-PE, cujo objeto é 
Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação do município de 
Quixadá-Ce, foi afixado no dia 08 de agosto de 2022 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, 
conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 08 de agosto de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do 
candidato e, se casado, a do cônjuge, podendo ser substituída pela 
Declaração de Imposto de Renda, modelo conforme (ANEXO II); 
Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou 
emprego público na Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, que gere impedimento legal, e sobre o recebimento de 
proventos decorrentes de aposentadoria e pensão. Modelo conforme 
(ANEXO III). 

Todos os documentos deverão ser entregua' em cp1aS 
autenticadas ou apresentados juntos dos origintp. 	'4) l o' 	..--...- 
ANEXO II 	 .—o-- 4•ï' 

Eu, 	  abaixo assinado(a), brasileiro)°estado civil 
	  portador(a) do RG n° 	e inscrito(a) 
no CPF sob n° 	 , DECLARO para o fim específico de 
recadastramento no serviço publico da Prefeitura de Quixadá - 
Estado do Ceará, que os bens patrimoniais gravados em meu 
nome e de meus dependentes são os seguintes: 

1) Imóveis Urbanos (identificação/valor atual) 

2) Imóveis Rurais (identificação / valor atual) 

3) Veiculo e Maquinas (identificação/valor atual) 

Atros (Ex: Poupança, Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. 
(identificação/Razão Social e CNPJ/valor atual) 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das 
informações prestadas poderá acarretar responsabilidade civil, 
penal e administrativa, gerando as consequências prevista na 
legislação vigente. 

de 	 de 2022. 

Declarante 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

Eu, 	  abaixo assinado, portador(a) do RG 
n° 	e 	inscrito(a) 	no 	CPF 	sob 	o 
no 	 9 em cumprimento ao que 
determina os artigos 16, parágrafo 50  da Lei Complementar n° 04, 
de 15 de outubro de 1990 e 37, incisos XVI e XVII da Constituição 
da Republica/88, DECLARO para todos os efeitos legais e sob 

de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos 
egislação vigente, que NÃO ocupo ou recebo proventos de 

aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na 
Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem 
como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

de 	de 2022. 

Declarante 
Publicado por: 

Jairta Alves Tavares 
Código Identificador:D58B969C 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 

à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.08.03.01-PE, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é Aquisição de veículos para atender as necessidades da 
Secretaria da Educação do município de Quixadá-Ce. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 10/08/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do 
dia 23/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59min do dia 23/08/2022; 4. Inicio da sessão de 
disputa de preços: às 09hs00min do dia 23/08/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 
11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÊ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1 6C260D 1 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de Homologação e adjudicação. Pregão Eletrônico n° 
2022.07.22.1. Objeto: Aquisição de materiais de expediente 
destinados ao atendimento das necessidades do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por intermédio 
da Secretaria de Assistência Social do Município de Quixclô/CE, 
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. 
Licitante Vencedor: a licitante R S COMERCIO DE 
IMPORTADOS EIRELI - ME inscrita no CNPJ n° 
04.788.639/0001-34 classificada no Lote 01 único - Material de 
Expediente, no valor global de R$ 17.142,50 (dezessete mil cento e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme Atas do 
Processo anexado aos autos. Homologo e Adjudico a presente 
Licitação na forma da Lei n° 8.666/93 - Verilândia Guedes Lopes - 
Ordenadora de Despesas da Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 

Data da Homologação: 09 de Agosto de 2022. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:979A1 1133 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2022.08.09.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna 
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes e 
materiais de consumo, destinados ao atendimento das necessidades do 
Programa Pacto Pela Aprendizagem, por intermédio da Secretaria de 
Educação do Município de Quixelô/CE, nos moldes do Convénio n°. 
060/2022 - Processo n°. 10406776/2021, celebrado com o Governo 
do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação do Estado 
(SEDUC). Início de acolhimento das propostas: 11 de Agosto de 
2022 a partir das 17h:O0min. Abertura das propostas: 23 de Agosto 
de 2022 às 08h:00 horas, Inicio da sessão de disputa de preços: 23 
de Agosto de 2022 às 08h:30min, através do site 
www.comprasquixelo.com.br. Os interessados poderão obter o texto 
integral do Edital através dos endereços eletrônicos: 
www.comprasuuixelo.com.br   e www.tce.ce.eov.br. Informações 
pelo telefone: (88) 3579-1210. 

Quixelô/CE, 09 de agosto de 2022. 

FRAVCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Pregoeira Oficial. 

DECLARA ÃO DE BENS E V ÇALORES 

Quixadá-CE, 

Quixadá-CE, 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 77 
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Proibido. O STF (Supremo Tribunal de Justiça) decdu que é proibida que um seredor público reteria metros de um 

saláno motim S 1.212 em 2022), mesmo se tiver jornada reduzida de trabalho. A decisão, tomada em sessao 'értuai 

corc1utia na última sesta-feira (5) tenr 'epercvssão geral. su seja deve ser seguida por istãrcias inferiores daJusliça. 
ECONOMIA 

fl
UBENS FROTA 

ECONOMIA   

Comércio espera alta de 5, 0 
nas vendas do Dia dos Pais!.- 
A previsão da Confederação Nacional do Comércio é que o 

de vendas seja 5,3% maior do que a mesma data do ano passado 
Alimentáção: Aos poucos, um luxo 

Enquanto muitos começam a se digladiar (alguns até a 
morte, litcralmentc), defendendo seus interesses, a queda de 
renda e a crescente pobreza escancara a gritante incompe-
tência na gestão econômica no Brasil, cujo governo só age ás 
vésperas da eleição, com remendos e malabarismos incríveis. 
Ao mesmo tempo cm que produtos e serviços como gasoli-
na e energia elétrica passaram a ceder, os preços da comida 
voltaram a ganhar força no Brasil - afastando, ainda mais, a 
dignidade da mesa de muitos brasileiros. Sinal disso é que 
a inflação do grupo de alimentação e bebidas se aproximou 
novamente de 15% no acumulado de 12 meses, de acordo 
com o IPCA. Até julho, a alta chegou a 14.72%, segundo o 
IBGE. A taxa era de 13,93% até o mês anterior. 

C) acumulado mais recente é o mais intenso desde feve-
reiro de 2021. À época, o grupo registrava inflação de 15% 
em 12 meses. O IPCA contempla nove grupos de produtos 
e serviços. Apenas vestuário (16,67%) subiu mais do que 
a~ão e bebidas até tolho. A carestia da comida afeta 
sob 	as 	camadas mais pobres, que têm menos condi- 
ções financeiras para lidar com a alia dos preços. Entre os ali-
mentos pesquisados no IPCA, as maiores variações no acu-
mulado de 12 meses até julho vieram de mamão (99.39%), 

melancia (81,6%), cebola (75,15%). morango (73,86%), bata-
ta-inglesa (66.929 ) e leite longa vida (66.46%). Fatores como 
clima, guerra e custos produtivos tem seu peso. Mas se valer 
disse para se eximir de agir é irresponsável. 

Inflação 
Pressionado pela queda 

nos preços dos combustí-
veis, em particular da ga-
solina e da energia elétrica, 

o IPCA da RMF ficou em 
-0,65% cm julho, após subir 
0,61% em punho. No ano, a 
inflação acumula 5,65% e. 
nos últimos 12 meses, de 
10,17%. diz o IBGE. Os 
preços da gasolina caíram 
11,33%. A gasolina, indi-
vidualmente, contribuiu 
com o impacto negativo 
mais intenso entre os 
subitens que compõem o 
IPCA. com  -0.83%. Além 
dias anibém houve 
qu 	preço do gás 
reli. 	(.2,7%). 

Poupança no escanteio há quase dois anos 
Embora a inflação oficial medida pelo tenha regis-
trada uma queda de 0,62% em julho, os brasileiros 
que mantém algum dinheiro depositado na poupança 
nau tom motivos para comemorar. Segundo a TC/ 
Economatica indica que, na janela dos últimos 12 
meses encerrada em julho, a rentabilidade real da 
poupança, ou seja, descontada pela variação da infla-
ção, ficou negativa em 3,52%. A última vez em que a 
poupança apresentou uma rentabilidade positiva no 
acumulado de 12 meses foi em agosto de 2020, há 
quase dois anos, portanto, quando o rendimento real 
ticos em 0.45% no intervalo de um ano. 

E é se quiser! 
	

Ouro branco 
O governo Bolsonaro vai 
	

O preço do leite longa 
propor um salário minimo 
	

vida disparou 25,45% 
de RS 1.302 paro 2023, sem 
	

no mês de julho no Pais, 
aumento real pelo quarto 
	

segundo informações do 
ano seguido. A última vez 
	

IBGE. Com  a alta, o produto 
que houve ajuste acima 
	

teve o maior impacto posi- 
da inflação foi no inicio de 
	

tivo (0,22%) sobre o indjce 
2019, em um decreto assi- 	oficial de inflação do Brasil, 
nado por Bolsonaro, soguin- 	o IPCA. A disparada do 
doa politica de valorização 
	

preço do leite veio após um 

aprovada em lei ainda no 
	

avanço de 10,72% no mês 
governo Dilma. Essa política 
	

anterior (junho). No ano, o 
terminou justamente em 
	

produto passou a acumular 
2019. Desde então, o atual 
	

solavanco de 77,84% até ju- 
governo recompõe soa 
	

lho. Em 12 meses, a elevação 

variação do tNPC, ajuste que chegou a 66,45%. Segundo o 

e obrigatório para assegurar 
	

IBGE, a escalada dos preços 
a manutenção do poder de 
	

esta associada a entressafra 
compra dos trabalhadores. 	e custos de produção. 

O volume de vendas para 
o Dia dos Pais de 2022, a ser 
comemorado no próximo 
domingo (14), deverá atin-
gir R$ 7.28 bilhões, o que 
representará alta de 5,3% cm 
relação à mesma data do ano 
passado. Naquele momento, 
o varejo ainda sofria com o 
processo de volta da circu-
lação dos consumidores. A 
estimativa foi divulgada hoje 
(9) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
O presidente da CNC, 

José Roberto Tadros, disse 
que em termos de movimen-
tação financeira, o Dia dos 
Pais é a quarta data come-
morativa mais Importante 
para o comércio varejista 
brasileiro. 
"Mesmo com a inflação 

elevada, a perspectiva é po-

sitiva para o setor por con-
ta da injeção de recursos 
extraordinários, como os 
saques nas contas de FGTS, 
antecipação do décimo ter- 

0 preço do leite longa 
vida disparou 25,46% em 
julho no pais. indicou o 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística). 

Com a alta, o produto 
teve O maior impacto posi-
tivo (0,22 ponto percentual) 
sobre o índice oficial de 
inflação do Brasil, o IPCA 
(lndice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo). 

A disparada do leite veio 
após um avanço de 10,72% 
no mês anterior (junho). 
No ano, o produto passou a 
acumular alta de 77,84% até 
julho. Em 12 meses, a eleva-
ção chegou a 66.46%. 
De acordo com Pedro  

ceiro salário de aposentados 
e pensionistas do INSS e 
ampliação do Auxilio Brasil, 
tanto do valor do benefício 
quanto do número de bene-
ficiários", observou. 
No entendimento da 

CNC, esses recursos sus-
tentam o avanço nas vendas 
ao longo deste ano. A en-
tidade lembrou que a Pes-
quisa Mensal de Comércio 
(PMC) do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no último mês de 
maio, mostrou que o fatura-
monto real do varejo já tinha 
atingido 3,9% acima do vo- 
lume registrado às vésperas 	 - 

da pandemia, em fevereiro Contratações 
de 2020 e 3.0% maior do que 	Não são só as vendas que 
em agosto do ano passado. 	devem aumentar. A CNC es- 

Para o economista da timou que as contratações de 
CNC responsável pela pes- trabalhadores temporários 
quisa, Fábio Bcntes. o fim também devem evoluir. A cx-
da pandemia pode explicar a pectativa é a criação de 18,5 
alta prevista nas vendeu para mil vagas temporárias para 
o Dia dos Pais. "Pruticamen- atender á demanda sazonal 
te todo o fluxo de consumi- das vendas. Se o número se 
dores perdido ao longo das confirmar, será o maior coo- 

Kislanov, gerente da pesqur 	o IPCA. 0 queijo avançou 

na do IPCA, a escalada dos 5,28%. O leite em pó ficou 
preços está associada a pelo 5,36% mais caro. A mantei-
menos dois fatores. O pci- ga teve inflação de 5,75%. O 
meiro é o período de entres- leite condensado registrou 
safra, que costuma reduzir a alta ainda maior, de 6,66%. 
oferta de leite no mercado 	No grupo alimentação e 
de março a setembro ou ou- bebidas, que acelerou para 
tubro. O segundo é a escala. 1,30% em julho, o IBGE 
da dos Custos de produção. também destacou o aurnen-
Durante a pandemia, in- to dos preços das frutas. O 
sumos como ração animal, avanço foi de 4.40% no mês 
fertilizantes e combustíveis passado. A melancia regis-
ficaram mais caros. O efeito trou alta de 31,26%. Foi a 
colateral é o repasse para os variação mais intensa entre 

preços nas gôndolas dos su- os 377 oubitens pesquisados 
permercados. 	 no IPCA. O mamão, por sua 

Derivados do leito tam- ver, subiu 13,52%. 
bém subiram para o con- 	Do lado das quedas na 
sumidor em julho, mostra comida, o maior recuo veio 

tíngente desde 2014. quando 
alcançou 20,3 mil. 

Presentes 
A inflação vai impactar os 

preços es cesta de bens e servi-
ços relacionados à data deverá 
subir 8.6% na comparação ao 
ano passado. O percentual é 
a maior variação deste grupo 
específico de bens ou serviços 
desde 2016, quando registrou 
o mesmo patamar de alta. 
Conforme a CNC, apesar 

do segmento de vestuário, 

calçados e acessórios ainda 
não ler recuperado o ritmo de 
antes da pandemia, em maio 
deste ano, o volume dc, vendas 
ainda era 7,7% inferior ao de 
fevereiro de 2020, 43.7% do 
total de vendas para o Dia dos 
Pais estarão relacionados ato 
rendimento dessas lojas com 
faturamento de R$ 3,18 bi-
lhões. Na sequência, estão os 
ramos de utilidades domésticas 
e eletroeletrõnicos (9.5 1.24 bi-
lhão) e produtos de perfumada 
e cosméticos (9.5 1,07 bilhão). 

do tomate. de 23,68%. O 
subitem ainda acumula alta 
de 7,45% em 12 meses. O 
IPCA, no geral, teve defla-
çào (queda de preços) de 
0.68% em julho. É a maior 
queda desde o início da sé-
rie histórica, em janeiro de 
1980, apontou o IBGE. 

A baixa foi puxada pela 
redução da gasolina. Com  
os recentes cortes de aliquo. 
tas de ICMS (imposto esta-
dual), o combustível caiu 
15,49% em julho. 

Foi o principal impacto 
(-1,04 ponto percentual) 
para a redução do IPCA. 
Em 12 meses, a gasolina 
acumulou alta de 5,64%. 

Cara construção 
O Indice Nacional da 

Construção Civil subiu 
1,48% em julho. no Ce-
ará, uma alta de 3,06%, 
embora menor que junho 
(4,54%), acumulando, 
de janeiro a julho. um  
salto de 9,52%. já em 12 
meses o acumulado é de 
14,05%, resultado menor 

que os 16,07% nos doze 
meses imediatamente 
anteriores. O custo da 
construção no Ceará, por 
metro quadrado, foi de 9.5 
1.528.15 em julho, sendo RS 
959,34 relativos a materiais 
eR$568.81 à mão deobra. 
Em junho, o custo havia 
alcançadoRS 1.505.84. 

fases mais agudas da crise 
sanitária foi restabelecido". 
explicou. 

Conforme a CNC, indica-
dores do Google apontaram, 
que ao fim de julho deste ano. 
a circulação de consumidores 
cm estabelecimentos volta-
dos para o consumo era 1,7% 
maior que o patamar nota-

do as vésperas do inicio da 
pandemia. Segundo a CNC, 
o cenário é significativamen-
te diferente dos constatados 
cm períodos semelhantes de 
2021. quando houve queda 
de 12,4% e 2020 que teve re-
cuo de 35,9%. 

Preço do leite teve alta de 25,46% no mês de julho 
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Modalidade: Pregão Eletrônico N2  PERP/180322.02/5EINFRA. Contratante: Prefeitura 
Municipal de PIRES FERREIRA através das Secretarias: Secretaria de Saúde; Valor Global: 
20.000,00 (vinte mil reais) Signatário: Lunara Araújo Pinto - Secretária e Ordenadora de 
Despesas da Secretaria de Saúde. Secretaria de Infruestrutura; Valor Global: R$ 15.000,00 
(quinze mil reais).; Signatário: Jose Celson Macedo de Azevedo - Secretário e Ordenador de 
Despesas da Secretaria de lnfraestrutura. Contratada: EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 
ME; Valor Global: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); Data da Assinatura do Termo: 

29/07/2022; Vigência: 31/12/2022; - Representante Legal; Gabriel Mansueto Rocha Neto - 
Contratantes; Lunara Araújo Pinto - Jose Celson Macedo de Azevedo. Pires Ferreira-CE, 29 
de Julho de 2022. Lunara Araújo Pinto - Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria 
de Saúde. José Celson Macedo de Azevedo - Secretário e Ordenado, de Despesas da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nn PERP/180322.02/SEINFRA. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de peças e acessórios genuínos destinados a frota de veiculos e 
máquinas, por percentual de desconto de orçamento extraído do Sistema CIUA. AUDATEX 
ou similar, junto ás diversas Unidades Administrativas do Município de Pires Ferreira/CE; 
Modalidade: Pregão Eletrônico N° PERP/180322.02/SEINFRA Contratante: Prefeitura 
Municipal de PIRES FERREIRA através das Secretarias: Gabinete da Prefeita; Valor Global: 
R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).; Signatário: Marcos Paulo Marques Bezerra - Chefe e 
Ordenador de Despesas do Gabinete da Prefeita. Secretaria de Administração e Finanças; 
Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais).; Signatário: Ana Paula Evangelista - Secretária e 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Administração e Finanças. Secretaria de 
Educação, Valor Global: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Signatário: Rosa Ferreira Matias 
Macedo - Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação. Secretaria de 
Saúde; Valor Global: 172.000,00 (cento e setenta dois mil reias) Signatário: Lunara Araújo 
Pinto - Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. Secretaria de 
lnfraestrutura; Valor Global: R$ 10.000,00 (dez mil reais).; Signatário: Jose Celson Macedo 
de Azevedo - Secretário e Ordenador de Despesas da Secretaria de lnfraestrutura. 
Secretaria do Trabalho e Assistência Social; Valor Global R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
Signatário: Marcio Damasceno Farias - Secretário e Ordenado, de Despesas da Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social. Contratada: EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA; Valor 
Global: ES 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais); Data da Assinatura do Termo: 
29/07/2022; Vigência: 31/12/2022; - Representante Legal; Eugenio Alves do Nascimento - 
Contratantes; Marcos Paulo Marques Bezerra - Ana Paula Evangelista - Rosa Ferreira 
Matias Macedo - Lunara Araújo Pinto - Jose Celson Macedo de Azevedo - Márcio 
Damasceno Farias. Pires Ferreira-CE, 29 de Julho de 2022. Ana Paula Evangelista - 
Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
Rosa Ferreira Matias Macedo . Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria 
Municipal de Educação. Lunara Araújo Pinto - Secretária e Ordenadora de Despesas da 
Secretaria de Saúde. José Celson Macedo de Azevedo . Secretário e Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Márcio Damasceno Farias - Secretário 
e Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Marcos 
Paulo Marques Bezerra - Chefe/Ordenador de Despesas do Gabinete da Prefeita. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato Nt 20220713.002. órgão Gerenciador: Secretaria de Educação, Ciências e 
Tecnologia, Municipal de Poranga CNPJ N2  07.438.187/0001-59 Empresa Detentora do 
Registro de Preços Mart CeIl Equipamentos de Telefonia LTDA - ME, CNPJ sob o xv 
11.093.169/0001-50, com o Valor total do Contrato n' 20220713.002 - RS 20.230,32. Prazo 
de validade dos Contratos: Até 31/12/2022 a partir da data de assinatura dos Contratos. 
Processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nu 1605.1/2022. Objeto: Aquisição 
de equipamentos e material permanente para execução do programa pacto pela 
aprendizagem, destinado as escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Poranga 
- CE. Signatário: Maria Pereira da Silva - Secretária de Educação, Ciências e Tecnologia, 
Mari Celi Equipamentos de Telefonia LTDA - ME. Empresário Lisleno de Deus Mastins. 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N2  20220713.001. Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação, Ciências e 
Tecnologia. Municipal de Poranga. CNPJ N9  07.438.187/0001-59. Empresa Detentora do 
Registro de Preços JB Atacadista LTDA - ME, CNPJ sob o nu 40.214.434/0001-09, com o 
Valor total do Contrato n' 20220713.001 - ES 77.880,00. Prazo de validade dos Contratos: 
Até 31/12/2022 a partir da data de assinatura dos Contratos. Processo de licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico n9 1605.1/2022. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
material permanente para execução do programa pasto pela aprendizagem, destinado as 
escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Poranga . CE. Signatário: Maria 
Pereira da Silva Secretária de Educação, Ciências e Tecnologia, - JB Atacadista LTDA . ME. 
Empresário Niander Ismael Ramos Gomes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N2  TP-003/2022 - SEDUC 

Objeto: Contratação de empresa para executar obras e serviços de engenharia para a 
construção de muro de contorno da escola André Campelo, localizada na zona urbana, 
deste Município, de responsabilidade da Secretaria de Educação, conforme planilhas de 
orçamento, cronograma físico financeiro, memorial de cálculo, composição de 8.0.1, 
composição de preços unitários, composição de encargos sociais, memorial descritivo, 
projetos (peças gráficas) e anotação de responsabilidade técnica - ART, em anexo. Tipo de 
Licitação: Menor Preço Global. Regime de Execução: Indireta. 

A comissão de licitação comunica aos interessados que o Resultado do presente 
processo deu-se da seguinte forma: Empresas Habilitadas: ltapaJé Construção e Serviços-
EIRELI, inscrita com o CNPJ nQ 10.933.035/0001-37; Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante 
Construções-ME, inscrita com o CNPJ nu 44.159.038/0001-87; BWC Indústria, Comércio e 
Serviços de Construção - LTDA, inscrita com o CNPJ eQ 45.601.037/0001-03. Empresa 
Inabilitada - Cedibra Comércio e Construções - LTDA, inscrita com o CNPJ nu 
17.247.743/0001-63. A comissão informa que a ata completa da sessão com as motivações 
da inabilitação encontra-se no site: www.tce.ce.gov.br, e, que fica aberto o prazo para a 
apresentação de recursos conforme art. 109, inciso 1 alínea a da lei 8.666/93. 

Potiretama CE, 9 de agosto de 2022. 
KELVIA AMELIA DANTAS SILVA 

Presidente da CPI./PMP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nt 2022.08.03.01-PE 

O Pregoeiro torna público que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação de Pregão Eletrônico n2  2022.08.03.01-PE, do tipo menor preço por irem, cujo 
objeto: Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria da Educação 
domunicípio. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h do dia 
10/08/2022; 2 Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 23/08/2022; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 23/08/2022; 4. 
Inicio da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 23/08/2022, maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, lt andar, 
Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h ás 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 1,19  2022.08.09.2 

A Pregoeira Oficial do Município de Qu,xeIô/CE, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de 
empresa/pessoa física para a prestação de serviços na locação de veículos destinados ao 
atendimento das necessidades do Programa Saúde Toda Hora, por intermédio da 
Secretaria de Saúde do Município de Quioelõ/CE. Início de acolhimento das propostas: 11 
de Agosto de 2022 a partir das 17h:O0min. Abertura das propostas: 23 de Agosto de 2022 
às 14h:00 horas, Início da sessão de disputa de preços: 23 de Agosto de 2022 às 
14h:30min, através do site www.comprasquixelo.com.br. Os interessados poderão 
tento integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.comprasquixelp.rul,p 
www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone: (88) 3579-1210. 	 • ff  

Quixelô/CE, 9 de Agosto de 2 	,r/4 / 4 02'?:'.' 
 FRANCISCA RAQUEL DE OLIVE'  

Pregoeira '  - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato N 20220811.Contratante: Município de São Benedito / Secretaria de Saúde 
Contratada: K M Oliveira da Silva. Objeto: Contratação de empresa para execução do 
projeto de desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental, como forma de 
promover a inclusão da coleta seletiva, da reciclagem e destinação de resíduos sólidos da 
comunidade, visando o impacto na saúde e consequentemente na qualidade de vida da 
população da Comunidade de Inhuçu no Município de São Benedito/CE Modalidade de 
Licitação: Pregão Eletrônico nu 2022.05.31.01. Fundamento Legal: Lei Federal N' 10.520/02; 
Lei Federal 8666/93 e suas alterações posteriores. Valor: ES 168.442,48 (cento e sessenta 
e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e Oito centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0501.101220112.2.010 Gerenciamento e Manu tenção 
da Secretaria Municipal de Saúde - Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros sem de 
terc. pessoa juridica, Subelemento 3.3.90.39.05 ; Vigência: 02 de Agosto de 2022 a 02 de 
Agosto de 2023: Comarca de São Benedito/CE. Data da assinatura: 02 de Agosto de 2022. 
Signatários: pela Contratante Luis Carlos do Nascimento; pela Contratada Kayllon Manoel 
Oliveira Silva. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEIJ 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NC SI.TP004/2022 

O Presidente da Comissão de licitação torna público resultado da fase de 
Habilitação referente à Tomada de Preços 9  Sl.TP004/2022, que objetiva a contratação de 
empresa especializada para construção de rede de iluminação pública com tecnologia de 
LED na Avenida localizada no Bairro Caracara, no município, junto a secretaria de 
infraestrutura, deste município. Empresas Habilitadas: 1. Marfhys Construções e Serviços 
de Edificações Eireli-EPP; 2. E e Sousa Construções e Serviços Eireli; 3. Techluxx do Brasil 
Iluminação e Materiais Elétricos Eireli-EPP; 4. R. da S. N. Lima Eireli-ME. Empresas 
Inabilitadas: 1 Real Serviços Eireli-EPP; 2. Eficiente Comércio e Serviços Ltda. Fica aberto 
prazo recursal previsto no artigo 109, 1, a da Lei n9  8.666/93. Maiores informações: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/ - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

CHAMADA PUBLICA N 1705.001/2022 

O Município de Senador Sá/CE, através da comissão permanente de licitação, 
em conformidade com a lei federal no 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna 
público aos interessados na Chamada Pública Nt 1705.001/2022, que após analise das 
propostas de preços/projeto de vendas das empresas/grupos/agricultores habilitada(s) na 
Chamada Pública em epigrafe, cujo o Objeto é aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, visando atender as necessidades da alimentação 
escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, para o ano 
letivo de 2022 do município de Senador Sá-CE. conforme Lei N.n 11.947, DE 16/07/2009, 
Resolução N.2  26 do FNDE. DE 17/06/2013 e 04/2015 alterada pelas resoluções 20/2020 
e 21/2021, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Senador 
Sá/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de 
Preço/projeto de vendas da Chamada Pública Nn 1705.001/2022 
Empresa/Grupos/Agricultores Vencedora: Wetsou Sousa Marreira )DAP N' 
SDW0063006293501104220944) pelo valor global de R$ 32.347,39 (trinta e dois mil 
trezentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), José Andrade dos Santos (DAP 
N' SDW0316788073200401220358) pelo valor global de ES 2.816,50 (dois mil Oitocentos 
e dezesseis reais e cinquenta centavos) , Francisca Das Chagas Ferreira Sampaio (DAP N 
SDW0600861843260112210516) pelo valor global de ES 33.742,50 (trinta e três mil 
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), José Gerardo Alves (DAP N 
SDW0848339393040305210446( pelo valor global de ES 35.475,00 (trinta e cinco mil 
quatrocentos e setenta e cinco reais), Antonio Deusimar Marreira (DAP N' 
S0W0743807023911012210148) pelo valor global de ES 24.207,61 (vinte e quatro mil 
duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), Antônio Luzia da Silva (DAP N' 
SDW0758523493721703221108) pelo valor global de ES 17.737,00 (dezessete mil 
setecentos e trinta e sete reais), Cooperativa doo Agricultores Familiares do V. do Acarau 
Ltda (DAP JURIDICA N' SZDW3361445300012201201216) pelo valor global de ES 
68.400,00 (sessenta e oito mil quatrocentos reais) Fica, portanto, aberto o prazo recursal 
previsto no artigo 8 dos recursos administrativos. Os interessados, querendo, terão vista 
dos autos. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 8 da Lei de 
Licitações. 

Se nador Sá/CE, 9 de agosto de 2022. 
ERIVANOO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO 

Presidente da CPI 
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AVISO DE LICITAÇÃO 	 \ 	. 

PREGÃO ELETRÔNICO N5 1,09.08.2022-DIV 

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo 
Modalidade Pregão na forma Eletrônica Nn 001.09.08.2022-DIV, cujo Objeto é o Registro 
de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de refeições, para atender as necessidades 
das (diversas) Secretarias da Prefeitura de Russas, conforme especificações constantes 
neste Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por Lote, que no dia 25 de Agosto de 2022, 
às 14h, no Endereço Eletrônico: www.Iicitacoes-e.com.br. O Edital estará à disposição dos 
interessados após esta publicação no Site: www.tce.ce.gov.br/Iicitacoes  e na Plataforma: 
www.licitacoes-e.com.br, e no horário de 08h às 12h na comissão de Licitação (Endereço: 
na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, N9  01, Russas/CE). 

Russas-CE, 9 de Agosto de 2022. 
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 
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