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QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.09.01-PE 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação. 

OBJETO: Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação 
do município de Quixadá-Ce. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço global 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 18/08/2022 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 31/08/2022 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 31/08/2022 
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 31/08/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUI)(ADÁ - CE torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 13.04.002/2022 de 13 de abril de 2022, 
juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local 
acima indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à 
licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação 
do objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto 
10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147. de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e 
as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e 
abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1 LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica, econômico financeira 
e regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
5. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato 
com a Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor ou nomeado, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que 
realizará os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, 
abertura, condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da 
equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, 
no mínimo, 02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do 
pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de 
definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, 
decidir sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do 
Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da 
licitação por meio eletrônico e promover a celebração do contrato; 
10. PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
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11. DOE: Diário Oficial do Estado: 
12. ORGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade 
conveniada com o Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir 
de 06 de janeiro de 2021. 

1 - DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação 
do município de Quixadá-Ce. 

1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos: 
ANEXO 1- TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II— MODELO DE CARTA PROPOSTA 
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES 
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas 
neste Pais, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que 
satisfaçam a todas as condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos 
sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de 
chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante credenciado ou operador da 
corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo 
número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação 
completa das corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - 
poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, acesso "corretoras". 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias 
associada ou diretamente no site da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva 
CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de 
sua representação no pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro 
fará pesquisa no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas 
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os licitantes que se enquadrem nesta situaçao; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus incisos e 
parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a', com firma reconhecida, operador devidamente 
credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 
site: www.bllcompras.org.br; 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora 
contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo 
próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas 
no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL; 
2.13 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou 
através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por 
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá 
ser obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do 
horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos 
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 50,  inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
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217 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 
negociar livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento 
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 
www.bllcompras.org.br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, 
atentando também para a data e horário do início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os 
seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  

VII da Lei n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
substitui-Ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer 
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro nsistema eletrônico e deverá: 

Trav. ,,Los4orge, SIN 

Campo Velho, 63907.010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	. 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 
flF  

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em—  i.i'r 	via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
3.7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor global em algarismos e por extenso (art. 51  da Lei n° 8.666/93). 
3.7.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 
últimos. 
3.7.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 
3.7.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
3.7.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2. 
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
4,11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 
4.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto",  em que os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
4.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
4.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.21. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.23. O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Item, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 
2015. 
4.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
4.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.30. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 30, § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
4.31.1. no pais; 
4.31.2. por empresas brasileiras; 
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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4.31.4. 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. 
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.37.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90 
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
4.37.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
4.37.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
4.37.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.37.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.37.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se foro caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for o caso; 
4.37.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no "chaf a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.37.11.0 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 nesteEdital. 
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4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.37.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.37.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

5. DA HABILITAÇÃO 
5.1-Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro veficará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).  
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será vehficada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 
partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação dos documentos. No caso de 
cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope colado 
tendo no frontispício os seguintes dizeres.- izeres: 

AO AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.08.09.01-PE 
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5.13.1- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do 
documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade 
permita a sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste 
através de consulta junto ao respectivo site. 
5.13.3 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos 
neste instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da 
licitação. 
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu 
funcionamento paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser 
inabilitada, apresentar, o referido documento, constando o termo final de seu período de validade 
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser 
inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas condições de autenticação do item 
5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13.1. 
5.13.6 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, 
acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou 
a proposta ou o lance subsequente. 
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são 
válidos para matriz e todas as filiais. 

5.14. DOCUMENTOS HABILITAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores,-

e) 

dministradores;
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS: 
decreto de autorização expedido pelo órgão competente;  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

f) CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) 
sócio(s), quando se tratar de sociedade; 

5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA: 
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual ou Municipal (FIC ou ISS); 

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: j~/ 
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a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta 
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014); 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante 
seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da Lei; 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com os mesmos efeitos da CNDT;  

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o 
1 prazo de 30 (trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  
5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a 
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores; 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a 
revogação da licitação. 

5.14.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. 
5,14.42 Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1. Prova de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação. O Capital Social deverá ser comprovado através da Certidão Simplificada da Junta 
Comercial ou documento equivalente, emitida em data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada 
para abertura da presente licitação. 
5.14.5.2. Certidão Específica dos atos registrados expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
emitida a data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para abertura da presente licitação 
5.14.5.3. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
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5.14.5.4. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o 
acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso 
da licitante em recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de 
recuperação. 
5.14.5.5. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.6. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal 
oficial, em jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.7. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos 
de abertura e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - 
constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por 
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da 
empresa; 
5.14.5.8. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que 
cumpre a proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o inciso 
V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em 
atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, 
contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa 
legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser 
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme 
modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem 
assinou; 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as 
penas da Lei, de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, 
bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral 
das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria 
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por 
pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os 
devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação 
em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o 
modelo apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja 
possível identificar quem assinou. 

6.0 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, 
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que 
ele é válido para todos os estabelecimentos-sede e filiais da licitante. 
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62- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se 
forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante 
fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos 
documentos enviados via e-mail; 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas 
neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas 
nos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o 
licitante obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob 
pena de, não o fazendo, ser inabilitada. 

7.0. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado 
até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste 
edital. No horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não 
estejam contempladas pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 
Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo 
Pregoeiro com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas 
com as especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de 
preços, que dar-se-á posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação 
exclusivamente daquelas que tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
serásuspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na 
exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para 
efeito de ordenação das propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que 
se refere à exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço. 
7,9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de 
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 
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deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco 
minutos cada, sob pena de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio 
para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7,9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor 
de referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e 
os presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos 
documentos de habilitação do licitante classificado em 20 lugar, e assim sucessivamente, até a apuração 
de um que atenda ao edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja 
obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os 
autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 
10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

\ 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFErrURA DE 

QUIXADA ~~'q 

Gabinete do Prefeito 	. U 

Comissão Permanente de Licitação 3W55_ DE 

723.1 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão 
será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados 
consultarem o sistema. 
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.26 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não 
serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.gov. br/licitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na 
peça recursal. 
7.28 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 
marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.29 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter 
melhores subsídios para as suas decisões. 
7.30 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata 
divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances 
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente 
situação regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da 
homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo ao Pregoeiro. 
7.32 - Ao Pregoeiro retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, 
observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas 
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no 
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
adotada inicialmente. 
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11 da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 

8.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer 
às disposições elencadas no Anexo l - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

9.0 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer 
às disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

10.0- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, 
seja classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titular da origem desta licitação. 
10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente 
processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e 
mediante fundamentação escrita. 

11.0 - DA FISCALIZAÇÃO 
11.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 
intermédio de servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá. 
11.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá. 
11.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser 
prontamente atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

12.0. DO PAGAMENTO 
12.1 - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
12.2 - Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
12.3 - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalíssimas e desta ata. 
12.4 - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
12.5 - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
12.6 - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

13.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
13. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
13.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
13.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
13.1.8 - Descumprir prazos. 
13.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá - 
Ce, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, 
suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar 
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
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b) Muita de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, 
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
13.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão 
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a ïnadimplência 
acarretar prejuízos para a Administração. 
13.7 - A declaração de lnidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá, será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
13.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, 
sem prévio assentimento do Orgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
13.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo 
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla 
defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988. 

14.0- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
14.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao©quixada.ce.gov.br, 
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge, s/n, Bairro 
Campo Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
14.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
14.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
do edital e dos anexos. 
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
15.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) 'prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

/ 
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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 licitatóho ou afetar a execução do 
contrato. 
e) "Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista na cláusula 15.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 
empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 
15.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 
integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que 
o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 
15.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas 
na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da 
empresa ou da pessoa física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, 
no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem 
prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

16.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 
16.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
16.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na 
aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
16.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública de Pregão. 
16.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
16.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 
de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 
16.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura 
Municipal de Quixadá. 
16.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive 
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, 
por si ou por interposta pessoa, do presente processo liatório; 	 7/ 
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16.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente; 
16.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 
10.520/2002, do Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores 
alterações; 
16.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

17.0- DO FORO 
17.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo 
Contratual, será o da Cidade de Quixadá - Ceará. 

Quixadá - Ce, 15 de agosto de 2022. 

erúzia Jardim . eúeiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	g 

1 QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 
Rub,fc 	' 

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA 
	

\cOMISSAbt ) 
I~O '10001 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
sépticalsumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação 
do município de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. As fossas sépticas dos imóveis pertencentes à Secretaria da Educação de Quixadá recebem 
diariamente um quantitativo considerável de dejetos oriundos, principalmente de sanitários. Tal serviço se 
faz necessário para manter desentupidas, limpas, sem mau cheiro e devidamente esgotada as fossas 
sépticas, tornando o ambiente adequado para a utilização de toda comunidade escolar buscando 
preservar a saúde de todos que utilizam os imóveis, portanto, necessária à contratação para a prestação 
dos serviços de desentupimento e limpeza de fossa séptica para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Quixadá. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. O serviço ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer a 
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios estabelecidos 
no termo de referência e na peça contratual. 

ITEM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL

ESTIMADO ESTIMADO R$ 
Contratação 	de 	serviços 	de 	coleta, 	transporte 	e 
destinação 	final 	de 	resíduos 	de 	fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental 
de responsabilidade da Secretaria da Educação do 
município de Quixadá-Ce. 

M3 400 323,83 129.53200 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 129.532,00 

3.2. Valor Global Estimado R$ 129.532,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais). 
3.3. A limpeza adequada da fossa exige o uso de uma bomba de alta pressão para fazer a sucção dos 
dejetos. Se o equipamento não apresentar potência suficiente para o serviço, os dejetos poderão ficar 
espalhados pelo local, dificultando a remoção posterior. Vale dizer ainda que, se o material estiver muito 
sólido, ele precisa ser diluído em água, a fim de não danificar a bomba de sucção. 
3.4. Depois de remover os dejetos das fossas, deve-se transportar o material para ETE de Quixadá, para 
que seja feito o tratamento, impedindo assim a poluição do meio ambiente. 
3.5. Todas as despesas com motorista/operador, abastecimento, insumos, manutenção, transporte (frete) 
e deslocamento, descarga dos detritos succionados e adequada destinação final serão por conta da 
empresa vencedora. 
3.6. Os serviços que constituem esta Licitação deverão ser executados em perfeita conformidade com os 
elementos técnicos constantes deste projeto. 

4. DO CONTRATO, DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não será permitida em hipótese alguma a subcontratação para os serviços objeto deste certame. 
4.2. A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art, 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, será 
designado representante para acompanhar e fiscalizar o recebimento dos serviços, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
4.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros por 
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 
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desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 
4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionáhos à 
regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 

5. A FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
5.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalíssimas e desta ata. 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (á) CONTRATADO (A) todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual: 
6.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas: 
6.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (A) 
7.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste 
Termo de Referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
7.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
7.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, 
de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços: 
7,4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a) 
CONTRATANTE; 
7.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do 
objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente; 
7.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados, inclusive, as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
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seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) 
CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de 
Quixadá 
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato; 
7.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou 
privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
8.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vinculação. 
8.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado ás 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

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

10. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
funcionário designado pelo contratante. 

11. DAS PENALIDADES 
11.1. Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer 
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais 
das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores: 

- Advertência por escrito; 
li - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos 
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 161  (décimo sexto) 
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em 
desacordo com o pactuado; 
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante este órgão. 
11.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
penalidades previstas no edital, bem como na lei n.° 8666/93. 
11.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de 
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
11.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratória e, portaro, não eximem a CONTRATADA da reparação 
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de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 
declaração de rescisão do pacto em apreço. 
11.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades 
elencadas nos itens precedentes. 
11.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for. 

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 
conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações posteriores. 
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência 
da CONTRATANTE; 
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor 
relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas 
porventura aplicadas. 

13. DO REEQUILÍBRIO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
13.1. O valor do presente Contrato não será reajustado por prazo inferior a 0 (um) ano, salvo em caso 
de evidente desequilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado pela CONTRATADA, nos 
moldes estampados no art. 65, II Udfl  da lei n° 8666/93. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 A despesa decorrente da contratação correrá à conta de dotação orçamentária própria consignada 
no Orçamento da Secretaria de Educação, Exercício de 2022. 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA PROJETO ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO 

ECONOMICA 
FONTE DE RECURSO 

08.02 - Fundo Manut. 
Ensino Básico Vai. 

12.361.1201.2.036 3.3.90.39.00 1540000000 

15. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
15.1. Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a administração pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
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ANEXO II PROPOSTA PADRONIZADA 
\\ coM1$5Á0 DC 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N°2022 08.09.01-PE 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica 2022.08.09.01-PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 

OBJETO: Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação 
do município de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: E' 	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 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

R$ 

Valor total do Item - R$ 
Obs: Repetir a tabela acima para os demais itens, quando houver 

9' 	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, prevídenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art. 32, §21, da Lei n.° 8.666/93. 

d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a 
ser ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 

(CE), 	de 	  20. 

DECLARANTE 

/_ 
Trav. Jose Jo

..\
rge, S/N 

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

CONTRATO N° 	 

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n°9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão 
Eletrônico n° 2022.08.09.01-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pelo Ordenador da 
Secretaria de 	 com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da 
Secretaria da Educação do município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo 
de Referencia, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR: 

ITEM_ 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO ITEM - R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.10 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 em hipótese alguma, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 
ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante proçedimento administrativo onde reste demonstrada 

Trav. José Jõge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II 
"d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com 
produtos, equipamento e mão de obras. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo 
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da 
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias; 
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
conseqüentemente aceitação. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á 
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária n°: 
	  Elemento de Despesa n° 	 . Fonte de Recursos: 	 

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens 
de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor 
de Contratos, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
7.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da secretaria contratante. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalíssimas e desta ata. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA OITAVA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente contrato obrigar-se -a: 
8.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
8.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos 
pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
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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 à Previdência 
Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
8.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
8.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
8.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões ao objeto contratado, nos limites da lei,- 
8.1.7. 

ei;
8.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
8.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
8.1.9. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

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

CLAUSULA DECIMA— DAS SANÇÕES: 
10.1- Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer 
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais 
das seguintes penalidades, a juízo da Administração Municipal, tudo de acordo com o disposto no art. 87 
da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores: 
- Advertência por escrito; 

II - Multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota pela recusa no fornecimento dos 
produtos, até o limite de 15 (quinze) dias; 
III - Multa de 2 % (dois por cento) ao dia sobre o valor da respectiva nota, a partir do 161  (décimo sexto) 
dia, até o limite máximo de 30 (trinta) dias, o que ensejará a rescisão do contrato; 
IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor total contrato em caso de descumprimento total ou em 
desacordo com o pactuado; 
V - Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante este órgão. 
10.2. As multas previstas no item anterior poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais 
penalidades previstas no edita!, bem como na lei n.° 8666/93. 
10.3. As penalidades impostas a CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no cadastro de 
fornecedores do Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
10.4. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter 
compensatório, mas simplesmente moratória e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação 
de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a 
declaração de rescisão do pacto em apreço. 

Trav. ísé JIe, S/N 
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10.5. Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição de quaisquer das penalidades 
elencadas nos itens precedentes. 
10.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA 
tiver direito ou cobrados administrativamente, ou judicialmente, se necessário for. 

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). 
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o 
estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO: 
14.1. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execução 
deste Contrato, em obediência ao disposto no § 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 

xxxxxxxxxxx.xxx 	 xxxxxxxxxxxxxx 
Ordenador(a) de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria da 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 

Trav. JéTbie, S/N 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado  do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.08.09-01-PE, do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de 
fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria 
da Educação do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das 
propostas: das 08hs00min do dia 18/08/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 
08hs00min do dia 31/08/2022; 3, Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 
08h59min do dia 31/08/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
31/08/2022, 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 ás 11:30 e no site: 
www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 16 de agosto de 2022. 

	JOSÉ IVE PAIVA JÚ IOR 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 18/08/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

• JORNAL O ESTADO 
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICíPIOS DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
• DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, S/N 

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° 2022.08.09-01-PE, cujo objeto é 
Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental de responsabilidade da Secretaria da 
Educação do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 16 de agosto de 2022 no flanelógrafo 
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 16 de agosto de 2022. 

o 	 C'U 	0-\ 

José Ivan .- aiva Júnior 

Pregoeiro 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Processo Administrativo Disciplinar: 023/2022 

Acusado(a): Darlan Lopes da Silva 
Portaria: 06.06.001/2022 

Considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n° 
023/2022, instaurado pela Portaria n°06.06.001/2022. 

Considerando que esta autoridade julgadora poderá utilizar-se da 
motivação por referência (per relatione,n), sendo compatível com o 
que dispõe o Art. 93, inciso LX, da Constituição da República 
(procedentes do STF e STJ). 

Acolho o Parecer n° 02.08.001/2022 e adoto seus fundamentos para 
aplicar a pena de ADVERTÊNCIA ao servidor público DARLAN 
LOPES DA SILVA, em razão de ter infringido os artigos 124, 1, III e 
X. do Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Municipais de 
Quixadá (Lei Complementar n° 001/2007), com base no Art. 135, 1, 
da mesma lei. 

No que tange as férias, notifique-se o servidor para que compareça 
perante a Secretaria onde se encontra lotado para que providencie o 
requerimento de concessão de férias, devendo constar de maneira 
expressa os dois períodos aquisitivos já completos correspondentes 
aos fatos já narrados nos autos deste procedimento. 

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS DO MUNICÍPIO 
DE QuIXELÔ/CE E DÁ ouws 
PROVIDÊNCIAS. 

' 
que  1p3 

Art. l°Fica instituído no Município de Quixelo o PROGRAMA D'E 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS, com o 
objetivo de oportunizar aos contribuintes, pessoas fisicas e jurídicas, a 
regularização dos débitos fiscais constituídos ou não, em dívida ativa 
ou não, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, e, 
consolidados nos termos da legislação vigente, até o dia 31 de 
dezembro de 2021. 

§1°  Para efeito do disposto neste artigo, se incluem nos débitos 
sujeitos ao parcelamento especial de que trata o PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS: 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará---
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso das atribuições lega 
lhe são conferidas pela Art. 88, Inciso IV, considerando o 
todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô, FAÇO S 
o Poder Legislativo decretou e EU sanciono a seguinte, 

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Cumpridas as diligências, determino o ARQUIVAMENTO do 
Processo Administrativo Disciplinar em apreço, após as devidas 

• alidades legais. 

Quixadá, 05 de agosto de 2022. 

ROBERTA GLICYA DE SÁ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:3808C1B3 

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 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.08.09-01-PE, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino 
Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação do 
município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento 
das propostas: das 08hs00min do dia 18/08/2022; 2. Fim do 

ebimento de propostas: às 08hs00min do dia 31/08/2022; 3. 
rtura e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin às 08h59min do 

dia 31/08/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 3110812022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10  

andar. Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site: 
www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:E8238D4A 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI N° 365, DE 17 DE AGOSTO DE 2022. 

LEI N°365, DE 17 DE AGOSTO DE 2022. 

Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, principal e 
acessório; 
Taxas decorrentes do Poder de Polícia e dos Serviços Públicos. 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. 

§2°A adesão ao REFIS somente poderá ser realizada caso o devedor 
opte em efetuar o pagamento dos débitos em moeda corrente nacional, 
através do pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM, sendo vedada a adesão por qualquer outra modalidade de 
extinção ou suspensão do crédito tributário. 

Art. 200 REFIS, tem por objetivo a redução da multa e dos juros 
incidentes sobre os débitos fiscais, consolidados nos termos da 
legislação, desde que quitados nos prazos previstos na presente Lei. 

CAPÍTULO II 
DA ADESÃO E INCLUSÃO DE DÉBITOS 

Art. 3°A adesão ao programa se dará mediante as condições dispostas 
neste artigo: 

O Termo de Adesão ao REFIS, será firmado pelo contribuinte ou seu 
representante, desde que munido de poderes para tal, que será 
acompanhado cumulativamente dos documentos abaixo indicados, 
apresentados em original, para fotocopia, os quais permanecerão 
arquivados junto ao respectivo processo administrativo de opção ao 
REFIS: 

Documento de Identidade e CPF do contribuinte aderente do Termo 
de Adesão ao REFIS, e do outorgante, em caso de representação por 
procuração; 

Em caso de pessoa jurídica, contrato social e última alteração 
contratual, se houver, devidamente registrados na Junta Comercial 
competente, devendo ser firmado pela pessoa responsável para tal, 
com a devida apresentação dos documentos elencados na alínea 
anterior; 

Nos casos de representação, será esta efetivada mediante instrumento 
público ou particular de procuração, com poderes específicos de 
opção e manutenção no REFIS. 

Confissão irrevogável e irretratável do débito, no seu valor original, 
ou seja, sem os beneficios concedidos pela presente Lei. 

Art. 4°A inclusão de débitos objeto de qualquer discussão, judicial ou 
administrativa, fica condicionada a desistência, formal, irrevogável e 
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Alívio à vista? 
O recuo de transpor-

tes (-2,33%), foi o maior 
responsável pela deflação 
de 0.03% registrada pelo 
Indice de Preços ao Consu-
midor, da Fipe, na segunda 
quadriosemana de agosto 
ante a primeira. O arrefeci-
mento de alimentação (de 
0,68% para 0.34%) chamou 
a atenção da Fipe, que vê 
alívios de óleo de soja, car-
ne suma e açúcar, e prevê 
queda em breve para o pão 
francês. Para a entidade, 
quanto ao leite, que pesa 
muito no sndicc e continua 
subindo, está chegando a 
um patamar máximo. 

Mais promessa 
O ministro da Eco-

nomia, Pauto Guedes. 
afirmou que o plano para 
financiar o Auxilio Brasil 
de 11,5 600, em 2023, passa 
por aprovar a reforma 
tributária. Só com a tribu-
tação de lucros e dividen-
dos, é possível bancar os 
R$ 52 bilhões necessários 
para permanência do valor 
médio do beneficio e ainda 
sobra para corrigir a tabela 
do IR, defendeu o ministro. 
Para bancar o Auxilio em 
R$ 600, "um dia depois da 
eleição, basta aprovar a re-
forma tributaria no Senado 
Promessa de campanha. 

o 
Fechamento  de empresas recorde com pandemia 
O primeiro ano da pandemia de cosid-19 provocou 

um recorde de fechamento de empresas comerciais 
no Brasil. Entre 2019 e 2020,0 pais perdeu 106.560 
estabelecimentos, uma queda de 7,4%, segundo 
O IBGE. O Brasil chegou ao fim do primeiro ano da 
pandemia com 1,339 milhão de companhias no 
comércio, ante 1,446 milhão no ano anterior. As 
maiores retrações ocorreu no segmento do comércio 
de veiculas, peças e motocicletas (-9,9%) e no varejo 
(-8,7%). Já no atacado,o ano foi de avanço (1.3%). 
Entre 2019 e 2020, houve uma queda substancial cio 
106 mil empresas no comércio do Pais. 

Sem crise 
Os shopping ceaters 

saltaram 38,2% nas vendas 
no segundo trimestre de 
2022 sobre igual período 
de 2021. Já na compara-
ção com Igual intervalo 
de 2019 (período anterior 
ã pandemia), as vendas 
tiveram um crescimento de 
4,3%, segundo a Abrasce. 
A pesquisa mostrou que 
os brasileiros gastaram, 
em média, RS 126,27 em 
produtos e serviços nos 
shoppings entre abril e 
junho deste ano. O valor 
é praticamente o mesmo 
do trimestre anterior 
(janeiro a março), que foi 
de R$ 126,09. 

Aviação 
A partir do dia 3 de de-

zembro, companhia aérea 
Gol terá voos diretos saindo 
de Fortaleza com destino 
o Miami. As rotas serão 
realizadas semanalmente, 
aos sábados, as 11 horas, 
saindo do Aeroporto Inter-
nacional Pinto Martins, com - 

duração média de 6h50min, 
pousando ás 16h50min 
na Florida, conforme o 
fuso horário local. Já a 
volta terá embarque às 
21 h50min, em Miami, e 
chegada em Fortaleza às 
6h55min, segundo a Gol, 
que não divulgou quan- 
do começam as vendas 	- 
dos bilhetes. 

P1040110. 1,1101094! *000-040000041. Adio do 000no,açk do 1.1010040 Pl.çBo 50,100*0 N' 
122*170122.90000 P.go.no 15r. p20000 9.. 0141*04110,0 00$ 49.4.4925,4.0000*. 
0500,1 404t4. Oso 00,00.0090100. P10900 00.00*44094010*0 0$ 0*,T45$*. 9*0*000,0.1 
00 10000.44010 00 *2*15024 0*049.1 o. 	pet.M. 4 Q000..noBo0900 .9410001 1511- 

10400001224'tlOO 0090.91.000-040000010., 	,*oo '4,00,4015. 
04540 '00 0110*040 0,0*009 O,,0112072..0 093. .,n 00000* 00 0000000 0*90000.90000000 
04001000001,00,9l0, £0,01 do 001400000.e$. 1,0.4140 500.01 1101*000*200000 0010. 

10001(50. 0*90019040* 0,4944 - 110408$ 1.000560 -0 01*80.000. £000000 4$ 1.4950.. 
10900 9!0)00 0100. 01000110 *d49001çlnd.o 10W.4110*...l004çOo 4s 2009400101001011 
2009505041-P5 004901149190150901*095.0,0000,010. C0004*500 do 0410200*0496 
00129000401010000. 0000 a. 10.1000000004.049400049404.0 CoaS, 0*0,0,,. 9,0,. 
0Vl1*0s'0(5• ,,0000nõdd.a.*4S.0101040 06495*000 O0Jn0lpl0.0,40$500'SOOt'l. 10100 
44 4(40,1*00 041 9,000,14. 4000*00044 ltflS 2. 9,,, *0 l.004.0.Odo 409,0004100' 
00001,04 *1 31032022 3.04*001*1214954009400010900*1180.021010400000110000 
01,08!2022 4. 9/0,00* 50,410 *0 ** 	00 91*90,. 4* 0*! 800*3110810102 149000*919- 
004*0004402510040404906.004900105400 1$9. MSS*. 0n.l ato'. Casos 
55,0,000.0*100.00007300,4*1130,01*0.00. wa.61.00.9049. 204412104$ P410420110.. 

01.0,200* 0210200.! 0 000,0.11,002,9,00000 5.0000,510 do 449540 P100001408100050 
100800022.9099.0 P10goofl 04 co.'s.a, 0o 1. (05100010 900$00 0*2*02000040*10*74 
*0*00490940.000001* $1, *9(01414*9400jS 100*000 39 014504 silO 00214 000.00611 
*44015004400901*t0* 6040 000100000 94110.la ,.a**2 0*500*0850 0$ 5*0 
005*2010000 T011100524 o 00005*0 00 4420(028(0. 001060d0 aias 0,0200,0 140001512UPERP. 
01,00.0001000 9,00(00 9*0 4910' 00dia lI159,2an. 4$ 500301* lo 1410110020 0*0 040 
31.030222.0*110.009511500*91(000400 00000*540 10 .100 .l.dlOOdo T,b,7,4 do C00110 
0*090*010 C0,0l*. ido, 110045 000,400. 

911*10,0.9.0.01,010*805.004*, 911039.0.5 P100040242. C0n00040 P.n.00 di .491040 
*9034. 61 5.0.0,04. C4wo.O00000t400flhplo.ien. 000000 50. 0$ .9000,00 
• donoo90o do. _l*iso. o 0000 Coo,o n. SE.CCO2I,2525 nojo 001.81 R40oo,.44 cj.. 
014 Coo» 01,4* Bolor, no 5,0,40 O. C000. 201*10*100 100001910. 0001 0,4$ 0S 004010* 90l 
o ii. aOtOitiOfl 0$ 5011.0000 0 04908*21 *04101041491 Oo. #,49. F,.5. Coodo.o 
285. Co0,rO. 5*n.80, po,nonooc€. .100*1400e 100*90004. 

P10*,B,,0*0o,oç.Id.0.nP.,np.oOPn.is,04d.Cor40dod.Loo0ç60oo,n.p0049qo. 

009,0011,04*250*0222*. 0*11. 0* OS 04 Cn.10 0o 000.00.. 000409041*000000*1101. 
0*00 511054 0.0010,4. $/11.' Calvo. 0490*, P0,0909et..*,01000.0t.00Ii080040 do 10,140400 
P,*w. P0'S-TPOOVZOZiO,.o 05,0.11.0000301000009,00650000.0,900. *0000l 4.9,10.0-
944*00,, e,no,5000S,o50000* *io,mo.nOdo o.,. €00490 Fn..no., 2023.49.049, 
00 r0064044do* 805.0000(100 F*40,0*.Aón.n.0'.çd0 • Siso do n,2000(po.00Slp000,* 
- *01.41(001*0404400*00..,.. 40$50 0904 oSso.0lno06o. no 20,4*0 4.00040,049 

dM015 *0I0000 	00500.04.; 01.n100001.a.401.01. 5,..,. 00 
110.0040 nos*.49..anOo,po,0000a.go*.05. .10.40*90*00004000110. 

P140109004900104101 38.4*0 P000900,. O 0,090*10150.90040050.. 90*00.18, o-
16~ 

O. 
lt,04,2022,,0,*4.ço.00.lpa.oC.d..fl,n.-Ood., P,opo01d. P,.00. 1.1.0.00.0. Plegao 
5056000 813S1149!2022.09000,*10 40410156109 	090100*140020090111018- 
1110 00 0111.0*. P00001000, Pmp 	02' 02102.200*051200-Ol. 40.00.40. - .600.10040 a 
0,0.00.0.4.0 000 9.4S. 04050.00.400.. 40100.10.0*90*0449001.9050.04004 
0400004. P0010,, 360325224.0501 00400 do B001do.0,). O .610(90*0,4.00 00011$05 09,0 
00000*., do. 56110.0121100,0*0100.10.10*0.49.0100.0001050. C..lo,**. n'265. C0*o 
804.0.. PootOs,OCE.00.00.44dofl10.ww.0401fl,.- 1490o?10ü000.190.00ao.b0- 30002! 
oon.40l.40pOOl000oadOoDC- .2004(4*00*. *04900001. 

PloltIo. 01.0-009000101.0040*01.4001000 .*P101ld4012 *40000106000,11.49.0.4.1.004. 
5*0 1011*0*0110 5002027.0404,100104040 To.n080 4*1,00000' 00212022.1V 08000,11,-
Co,0*ioçOo 0• ..,onsy. .1o.o9lo.d000 10*0901004406 00 0042,4040004 0,10 00.100, 
000000 9404*0011440141$*tOO, di 	00 0000000010*NSPC*41 Pano 	 da 

*010290*2 0,ç80.l1âr0 p00000000I .10.50090. 0l.1204ç40 0000*01004010110*00910. 
I,o',sno. o01062 ao 00000*944 SOM, 11,0 04 !fl.stlO. 	11010 90 *49,0000.1110 
•',(*O'S100 02,00000 ,0',0000abS0400 00100110000006.90*06000 0010 90.01400.901004000, 
0* 10020444000 ali 0000100$ 020104044000100(910.00001*009011*8*901 loto. 0020041940 
*00021004049*900100053,0812022.0.0*,. no OiO 04 000n.00000IsI,.çào *0940.0.104 
0.44,40400*4 002,1403/01,00,5004 '08110 55100, 4100,0. ROQa 0,4400. 

P,0I0,lo'i ~M da 00000*. .9,000 00 L00Ç20 . O P119-1. 0000 001(00 901400. 
00*500,00 000 0,0,140,200001,OV 200,0044000. O 509.10, L.0045S4 04 91125400400100 
o' 2022.08.05.015.5111-51001 00 190 0*101 P,.0o. 010 00,010, 900000 00 900900 0000400 
0010410000040111004*4.50*042900,011*906*0*000*115000* 000111005004,0 *On;01100 
•0V0010000 l0090100014404* 000.01014.4000*09*5*000 0.0fl2500, 0100004918(0*2027 
4 31108(2522 .09 4,550 ~ano d. O'ni40t .50.0 ,s00000ao .4P,09000.* 00 00400*, 
0001.flOfll040.000044500101010100040010 1,0902. no Sndon.ço 501500*0049.00.0,90,. 
0*0411410 0*0 110900,00 100090001*190931,0012022.100*120241(00081*0-0.1000000 
4.3*0490. 0094400 1.000* 00023,44 	02* 03 302, 00 4,0 31,032022 (001*0 '10 
0,414.!. O 060.11* 0009.1 .100,50.040 0opo,ç6o 400*100*5100.9414000040,00044 
04 C00111000 000r.010110000.012Ç40. 1,94000.10,4.10*0001109000*00, 3' 47.000,10. 
0*00wCC 00*0,10 .0005150.10000,tJ. 0204,0, 10.1,S0Ç5o0 500* 10000 (350 5238-325.! 
(05)3250.231,0011010,00402804* 140 00000 *004 Cr.,9, 

 
ma? 

BiASI 	  

	

"l'to*So. 0!4 041041505! 01 1050$70' 1.5,00* 4,. 01,05/1400 4* bV1.00,,...L. - 	- 
5050.500100470. .5071 200 001,0,11.10100 ' 1'! 060,10010134. 5.o -. 10, 
6014011. 00,0,4* 0*0 5001/ 1*0001 8000.04 9200004001,0 05 10080*0 11*', DPI 
111150.!lOWfld' 44,90.6 -0,1n(Sl*1,Z!2.I04!'21*'!0009002.-' O '575.1 
-' *1.0S 0490,01*00.5.10*11050 0000*0040200*. 0*01-044*2 - 

gl.0it100000Ss4SLrtflS*..S0lN00l0fli.S100.0!/0*0 0140 

49050*1*0*0149000/501094 0,001Bd0 O 64 0*0*00.14004.04989040*090. 
349 .ta*M00aSknIC5 30 01400 1*010 *It '4(01 5400 031412 100,05 1*10012 0*9400* 
02400.0190400*, 0595*i*000O*0W0. .020010,o'.Olmt 	00,49010 loa 
01*00*4030 0010000400 !000"o'100,l00f4I*0*0'00*,10J 10' 1l,00000600 

E.M. 
011,15 00020000490000049.,0 10900 lo'0,I,'04 J5W0'/040flC,1.. 1tO.t101 
054900 0o9100!O 00.0002.flOYS*00 1'L. 0300 
lis 	?LS09iflliO 500/41 14000519 1004, 0*0000000249p1,*t0 01000* 
,000000PL. 	 0*01l500kfl* 100050*0000*00*09 	6? 
1081* 211 á 50 *S**4*0'0*0*40* 120 10901*0 .d"0000000 4*1100304090*049 
ot.4,..40nln20000no',o,oOS..0oOnodioo,4.0 ('14119.09 	0009,&l,00010000450.001 
0* *0*2l0*5000 *610,00.10010041 40 i 	t100. * 5 

107*00,2044 504 00*022, 	0000 * 1100,00 .0500. (1149 000902*4 001519*0 0900 
0449.0 0,015*94(010404 100041.04 49*0t0S4*fl100d,1 8.9.0,106: '.001.1004, 44 
494114104040 Sopo','. 	0000410010410*010001*00.000(10.0131140101. 00010, 
0,01,2100 00000,*4012104010*e4Ol1 	ll9$ 04 00'.Ot!O 100121 0421' OfilO'OO011lOO 
10100*. '200,0,09 004210100000111.009002000,19*00.0401 *0*4140 8 	141290001 
100* 01* 09.,. 0,0149:4 0401000400 	02000*0*03 '.50*45101001.054,8 
Cor, 20004,61,. 0150/.14017 *011.50110410 *411090902/0,0*000000040* 
•y0*B10222042021'o 0'5501!1091101010100045 000004*02100_*0S511000110,0,0W".020 
01,4010 (1010,,. 40 01,20. 	:71141 * /0100.0*10' 501400000100000*l000*1' 100000 

10,101,0 00.04,0.,(0010',11020l1 1110011,42,1504140*1e01009020011000119*1111*71 04611 
10 00*0021 ,00*,0 11110000(5(1411000 ,,-101t0001011000 1121.4, 10001110'l* 01 

,,,o,0000000  lii 4083.25751www,bilSiloiloos.5000'i.br 

lo 

 

Fortaleza. Ceará, Brasil  Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 • O ESTADO 

 

ECONOMIA 
Queda de preços. O Indice Geral de Preços~ 10 (IGP-1 0) registrou deflação (queda de 
preços) de 0,69% em agosto deste ano. No mês anterior, a inflação medida pelo indicador foi 
de 0.60%. O IGP-10 acumula taxa de inflação de 8,43% no ano. 

 

        

	

IR: Govérno isentará investidores 	Os principais candidatos à Presidência têm planos para economia que apontam para 

	

Visando aprovação ainda em 2022, o Ministério da Eco- 	
rumos opostos em temas como leis trabalhistas, prtvatizações e gastos públicos 

norma colocou cm seu rol prioritário o projeto de lei que 
isenta investidores estrangeiros do imposto de Renda. Com  
o inicio das campanhas eleitorais co Congresso funcionan-
do em períodos de esforços concentrados, esse é um dos 
projetos escolhidos pela pasta para ser impulsionado ainda 
nesta gestão Bolsonaro. Em conversas com integrantes da 
pasta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou 
preferir analisar o projeto na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) antes de levar para o plenário, o que, na 
prática, retarda a tramitação. 

O projeto, aprovado cm junho. pela Câmara dos De-
putados, e assinado pelo ministro Paulo Guedes, prevê a 
isenção do IR para investidor estrangeiro que comprar tí-
tulos privados, como FIDC (Fundo de Investimentos em 
Direitos Creditórios) e letras financeiras. O objetivo é atrair 
mais dólares para o Brasil, o que ajudaria a derrubar a co- 
ta - 	t

am
bém facilitar a entrada desse investidor nas 

e 	brasileiras. Atualmente, investidores estrangeiros 
pag 	imposto de 15% sobre ganhos de capital em títulos 
emitidos por empresas, mas estão isentos do imposto p

ar
a 

investimentos no mercado de ações brasileiro e na divida 
pública. Os brasileiros pagam de 15% a 22,5% de alíquota 
de Imposto de Renda sobre retornos de títulos privados, 
dependendo do prazo de resgate. 

	 Candidatos têm planos oposto$ 
ECONOMIA 	para trabalho e privatizaç"oet~,-- -:-,d---.-.--,*,.. 

,.. ,.,.,,. 	.) 

RUBENS FROTA 

O ex-presidente Luis Iná-
cio Lula da Silva (PT), o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) e a senadora Simo-
ne Tebet (MDB) já prato-
colaram no TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) seus pla-
nos de governo. Em geral, 
os candidatos ao Palácio do 
Planalto evitaram se com-
prometer com propostas e 
metas especificas e tracem, 
em grande parte, um con-
teúdo vago e sem detalhes 
sobre como os projetos se-
rão implcmentados. Mesmo 
assim, eles delinearam seus 
principais objetivos. 

Na área trabalhista, há 
consenso entre os princi-
pais candidatos de que é 
necessário dar maio prote-
ção aos trabalhadores por 
aplicalivos. A principal di-
vergência no tema é o fu-
turo da reforma trabalhista 
-feita em 2017, na gestão do 
então presidente Michel Te-
mer (MDB). 
Apoiado pelas princi-

pais centrais sindicais, Lula 
propõe revogar parte das 
alterações. A ideia é formar 
uma mesa de negociação 
entre governo, trabalhado-
res e empresários para for-
mular uma nova legislação. 
O PT quer também ampliar 
a negociação coletiva, me-
diada por sindicatos. 

Já a campanha de Bolso-
naro sinaliza a continuida-
de das políticas nessa área, 
defendendo a reforma de 
2017. O ministro Paulo 
Guedes (Economia) ainda 
não desistiu do projeto de 
lançar uma nova forma de 

contrato de trabalho que 
flexibiliza certos direitos 
dos empregados (como re-
colhimento do FGTS) para, 
em troca, tentar ampliar a 
formalização. Ciro preten-
de propor um Novo Códi-
go Brasileiro do Trabalho 
com práticas de proteção 
internacionais e conven. 
çãcs da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), 
além de aproveitar trechos 
da reforma de Temer. "Mas 
revogando alguns pontos 
para, por exemplo, retomar 
o papel de negociação entre 
os sindicatos e as empresas", 
disse o economista Nelson 
Marconi, um doe conselhei-
ros econômicos de Ciro. 

Senadora pelo MDB, Te-
bet não cita a reforma tra-
balhista. Mas, em entrevis-
tas, ela já defendeu o pacote 
implementado durante a 
gestão Temer. 

Privatizações 
Outra divergência entre 

os principais candidatos são 
as privatizações. O petista 
defende fortalecer as esta-
tais. A proposta é ampliar 
os investimentos em tecno-
logia e pesquisa na Peteo-
bras, afirmou o professor da 
Unicamp Guilherme MelIo, 
um dos responsáveis pela 
elaboração do programa 
econômico de Lula. 

O ex-presidente já deu 
declarações contra a venda 
da Eletrobras, mas a cam-
panha tem mudado o tom. 
Uma ala do partido tem dito 
ser muito difícil reverter a 
privatizsção -mas entende 
que, apesar do processo de 

venda, o governo continu-
ará como maior acionista 
da empresa e exercerá cer-
ta influência. Guedes quer 
manter a agenda de priva-
tizaçôco. Bolsonaro igno-
rou a Petrobras no plano de 
governo, mas já se mostrou 
favorável à operação. Ciro 
preferiu não se comprome-
ter com o tema privatiza-
çõeo no programa, pois essa 
análise será feita caso a caso. 

Tebet tem uma posição 
mais favorável a desestati-
zações, mas é contra a ven-
da da Petrobras e deixa bre-
cha para avaliar a eficiência 
de cada estatal. 

Os candidatos posicio-
nados mais à esquerda 
apresentaram propostas se-
melhantes para retomar o 
crescimento econômico e 
gerar empregos. Tanto Lula 
quanto Ciro apostam em 
investimento público e na 
realização de obras de habi-
tação e saneamento. 
Em relação aos gastos 

públicos, Lula defende mais 
obras financiadas com di-
nheiro público, ampliação 
de programas sociais e au-
mento do salário mínimo 
acima da inflação. Para isso, 
o teto de gastos deverá ser 
revogado. 
"Precisamos construir 

uns novo arcabouço fiscal 
que priorize gastos sociais e 
investimentos, além de per-
mitir o acompanhamento e 
avaliação do gasto público. 
A ideia é que seja anticiclico 
e seja flexível", disse Mello. 

Já Bolsonaro afirma em 
seu plano de governo que 
vai manter as diretrizes atu- 

ais  para a geração de empre-
gos, apostando na forma-
lização dos trabalhadores 
informais e em ganho de 
produtividade, ao mesmo 
tempo que busca restabele-
cer o equilíbrio fiscal. 

O presidente acena para 
uma agenda liberal e de 
controle das despesas. Mas, 
fora do documento, há dis-
cussões que também elevam 
os gastos federais, como o 
Auxilio Brasil de ES 600, e 
flexibilizam o teto de gas-
tos. Para o salário mínimo, 
não há uma proposta, mas o 
presidente já enviou as ba-
ses do Orçamento de 2023 
prevendo apenas o aumen-
to pela inflação, sem ganho 
real ""como foi feito desde o 
início de governo. 

A equipe de Ciro defen-
de que o salário mínimo 
seja reajustado acima da 
inflação e também que os 
investimentos públicos não 
fiquem limitados ao teto 
de gansos, o que, segundo 
Marconi, precisa ser revisto 
e reajustado por uma nova 
regra (e não apenas pela in-
flação). 

As bases do programa de 
Tebet indicam rigor no con-
trole de gastos. "A sociedade 
tem hoje urna consciência 
muito nítida da importân-
cia da responsabilidade 
fiscal, porque senão a in-
flação come qualquer bene-
ficio social que você possa 
dar momentaneamente, e 
a recessão que vem depois 
come os empregos' disse a 
economista Elena Landau, 
responsável pelo programa 
econômico de Tebet. 

'e 

P'401200 lAao9oldo'41*.04949o03.0 Pl3900200004004*2!. unI *941,01.00*8, 4*0 0/4000, 
0.400. 092$ 00 90500104. 010*'207Z 4009491.1020*40 	0000 16OS',40 005000. *000*4. PARA *0141*00000 0*S0I*nSOA**810110 0* Á*t*. 010,010* ALVOS 0* Fluxo cambial é nositivo em USS 21,87 bi 



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 	 ISSN 1677-7069 	 N2  157, quinta-feira, 18 de agosto de 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2022.08.09-01-PE 

O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público que te encontra 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico ris 2022.08.09-01-PE, do 
tipo menor preço por item, cujo objeto: Contratação de serviços de coleta, transporte 
e destinação final de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino 
Fundamental de responsabilidade da Secretaria da Educação do município. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h do dia 18/08/2022; 2. Fim 
do recebimento de propostas: às 08h do dia 31/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 31/08/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de 
preços: às 09h do dia 31/08/2022, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 12  andar. Campo Velho, Quisadá/CE, 
das 07:30h às 1130h e no site: www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nt 7.06.29.01.22-TP 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado 
do julgamento da fase de habilitação da Tomada de Preço NO 07.06.29.01.22-TP. Após 
análise dos documentos de habilitação, foram HABILITADAS as empresas: J 5 Sindeaux Neto 
Eireli; Clezinaldo 5 de Almeida Construções ME; Medeiros Construções e Serviços Ltda ME; 
Construtora Moraes Lida; e F Marcio de Araújo Medeiros; habilitada sob condição a 
empresa: AERAV Construções Serviços Eventos e Locações Eireli; e foram INABILITADAS as 
empresas: WU Construções e Serviços Eireli EPP; Arcturo Construções e Serviços Ltda; T C 
da Silva Construções Eireli; Construtora Cebave Eireli; Karlon Bruno Barros Figueredo; AJS 

Estruturas e Edificações; Mastins e Carneiro Construção Civil Ltda; Apia Comercio, Serviços, 
Projetos e Construções Eireli; e Sertão Construções, Serviços e Locações Uda. Portanto fica 
aberto prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 1, letra a, da Lei Federal NO 
8.666/93 

Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 085 às 
12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.  

JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NO 7.05.12.01.22-TP 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que no 
próximo dia 23/08/2022 as 10(horário de Brasília), estará realizando sessão de abertura 
de propostas da licitação na Tomada de Preço N5  07.05.12.01.22-TP. 

Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-001) - Quixeramobim/CE no horário das OSh às 
12h ou pelo cite www.tce.ce.gov.br/licitacoes.  

JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1408010122 PERP 

O Pregoeiro da Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos 
interessados que, o certame em epigrafe cujo objeto: Registro de preços para futura e 
eventuais aquisições de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação Ciência Tecsologia e Inovação do Município, tombado sob o 
número 1408010122-PERP, originariamente previsto para ocorrer no dia 18/08/2022, às 
09:30h, foi remarcado para o dia 31/08/2022, às 16h, em virtude de equivoco na 
publicação no sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. 

MAX RONNY PINHEIRO 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1028070122 PERP 

O Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados que, o certame 
em epigrafe, cujo objeto: Registro de preços visando a aquisição de combustíveis para 
atender as necessidades da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quineramobim/CE 
- AMAQUI, tombado sob o número 1028070122-PERP, originariamente previsto para 
ocorrer no dia 18/08/2022, às lSh, foi remarcado para o dia 31/08/2022, às 11h, em 
virtude de equivoco na publicação no sitio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. 

JOSÉ MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  1008110322 - PERP 

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no 
próximo dia 31/08/2022, às 09:30h, horário de Brasiiia/OF, estará realizando licitação de 
Pregão Eletrônico N0  1008110122 - PERP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de serviços de locações de veículos automotivos, veículo 
automotivo tipo camionete cabine dupla aberta, veículo automotivo tipo passageiro e 
veículo tipo motocicleta trail, para o deslocamento da equipe muitidisciplinar no eoercicío 
de suas funções, ficando a disposição da Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMAQUI 
do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante 
nos Anexos do Edital o qual encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, 
situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quiseramobim/CE; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no tinE - acesso público' e no portai de 
licitações https://iicitacoes.tce.ce.gov.br/.  

- 	Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. 

MAX RONNY PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 1.20.06.2022-CP 

O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Russas-CE 
torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos Documentos de 
Habilitação da Concorrência Pública NO 001.20.06 2022.CP. cujo OBJETO é o Registro de 
Preços para a Futura Contratação de empresa de prestação de serviços comuns à 
realização de escritos, sob demanda, abrangendo a organização, execução, 
acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura 
demandada, transportes, apoio logístico, ornamentação, pessoal e demais serviços 
correlatos, para atender a demanda de todos os eventos, festividades e programas a 
serem desenvolvidas pelas diversas unidades administrativas (secretarias( da Prefeitura 
Municipal de Russas, conforme as especificações e quantidades constantes neste Termo de 
Referência, apurou-se que as empresas: FERDEBÉZ PRODUÇÕES, CONSULTORIA E PROJETOS 
LTDA . ME; TIM8ALEIRA BANDA E (VENTOS LTDA - ME; SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS 
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QU1MICOS E TOLDOS LTOA. lOS EVENTOS, MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI e JOÃO 
SOUSA DOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (MM PROMOÇÕES) foram 
HABILITADAS PARA TODOS OS LOTES; a empresa GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS 
EIRELI - ME foi HABILITADA para os Lotes 02 ao 09 e a empresa HORLAN BRITO BERTOLDO 
- ME foi HABILITADA para os Lotes 04 ao 07. As empresas: KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO 
LTDA (POP SOM); R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CARLOS HENRIQUE BRITO 
ROLIM; CONSERV CONSTRUÇÕES E TEREIRIZAÇÕES EIRELI; J. L. COSTA ESTEVAM - ME; AC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; AGUIAR SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA - ME; L & 
COMÉRCIO E ASSESSORIA EIRELI . ME; ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS ME IREALIZEI 
e KM TUR TRANSPORTES E SERVIÇOS foram declaradas INABILITADAS 

A Ata da Sessão de Análise de Habilitação pode ser conferida no Portai do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica aberto o prazo recursai conforme ar,  ~-
1, °a" da Lei 8.666/93. Não havendo intenção de recurso a Sessão de Ab 
Proposta, dar-se-á em 29 de Agosto de 2022, às 11h, no endereço da C91
Licitação, localizada na Travessa João Nogueira da Costa, NO 01, i. 
Russas/CE. 

Russas-CE, 17 de Agosto de 20 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASC 

Presidente da Comissão Permanente deLicitação.' I;j_-.-- 	•. 
AVISO DE LICITAÇÃO 	 t 

PREGÃO ELETRÔNICO NQ 1.17.08 2022-SEMEO  

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitaçd -.a  
Modalidade Pregão para Registro de Preços na forma Eletrônica N9  001.17.08.2022-SEMED, 
cujo Objeto é o Registro de Preços visando Futura e Eventual Aquisição de materiais 
permanentes e consumo (maquinários esportivos e mobiliário urbano), a serem instalados 
nos diversos espaços públicos, deste município, de responsabilidade das secretarias 
interessadas da Prefeitura Municipal de Russas. Tipo: Menor Preço por Lote, cuja Sessão de 
Disputa ocorrerá no dia 31 de Agosto de 2022, às 14h, no Endereço Eletrónico: 
www.licitacoes-e.com.br. 

O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes  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, 
N5  01, Russas/CE). 

Russas-CE, 17 de Agosto de 2022 
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA NO PCS-01.100622-SEINPRA 

Titulo: AVISO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - Unidade Administrativa: 
Secretaria Municipal de Infraestratura e Serviços Urbanos - Regente: Comissão de Licitação 

Processo Originário: CONCORRÊNCIA N5  PCS-01.100622-SEINFRA - Objeto: 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SANTA 
QUITÉRIA/CE - MAPP 1290. - Recorrentes: APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIREU - ME, CNPJ no. 24.614.233/0001-42. - Mérito: PROVIMENTO - 
Decisão: Empresa citada passou a condição de HABILITADA - MEDEIROS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS, CNPJ n° - 07.615.710/0001-75 - Mérito: PROVIMENTO - Decisão: Empresa citada 
passou a condição de HABILITADA . MARTEX SERVIÇOS E CONSTRUTORA . ME, CNPJ n. 
13.749.666/0001-99. - Mérito: PROVIMENTO - Decisão: Empresa citada passou a condição 
de HABILITADA - ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES, CNPJ nO. 
44.159.038/0001.87. . Mérito: PROVIMENTO - Decisão: Empresa citada passou a condição 
de HABILITADA. 

Razões: Encontram-se à disposição para consulta nos autos do processo 
licitatório e será dusponubilicada no Portai de Licitações dos Municípios no site do TCEICE 
- Data de Abertura da(s) Proposta(s): 25/08/2022 às 08h30 - Presidente da Comissão de 
Licitação: José Fabiano Vieira. 

Santa Quitéria-CE, 17 de Agosto de 2022. 
JOSÉ FABIANO VIEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 2022.05.20.01 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito/CE, torna 
público que dará Prosseguimento ao certame Iucitatório com a abertura dos Envelopes de 
Proposta de Preços da Tomada de Preços NO 2022.05.20.01. cujo objeto é a contratação 
dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da obra de 
reforma da Vila Olímpica localizada no Município de São Benedito/CE, conforme projeto 
básico às 09:00 horas do dia 22 de agosto de 2022. na Saia da Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na Rua Paulo Marques no 378 - Centro - São Benedito/CE 

São Benedito/CE. 17 de agosto de 2022 
RONALDO LOBO DAMASCENO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  55.PEO06/20Z2 

O Pregoeiro torna público que a partir das 16h do dia 18/08/2022 estará 
disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 
NO 55.PEO06/2022, cujo objeto: Aquisição de equipamentos permanentes conforme termos 
de Emenda Parlamentar Proposta NO 02132.200000/1200-01, destinados ao atendimento 
as necessidades das unidades básicas de saúde, junto a Secretaria de Saúde do município. 
Data da Disputa de Preços: 30/08/2022 às 09h (Horário de Brasilia-DF). 

O edital poderá ser adquirido nos dias Úteis, das 085 às 12h (Horário local), na 
Avenida Francisco França Cambraia, ri 265, Centro, Senador Pompeu/CE, ou atrases dou 
sites: 	 www.biI.org.br, 	 https://iicitacoes.tce.ce.gov.br 	 e 
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/.  

JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO NO 1608.01/2022. PE 

Objeto:  Registro de preços para fritura e eventuais contratação de empresa especializada 
para aquisição de equipamentos odontológico permanente, para atendimento ao setor 
bucal, através da secretaria de saúde do município de Senador Sá/CE, conforme o termo 
de referência do tipo: menor preço. 

O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sã-CE, toma público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 18 de Agosto de 2022 a 31 
de Agosto de 2022 até às OShOOmin. (Horário de Brasilia), estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 31 de Agosto de 
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