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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01-PERP
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania.
ORGAOS PARTICIPANTES: Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote.
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br "Acesso Identificado no Iink -licitações".
1.INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 01/08/2022
2.FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 15/08/2022
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 15/08/2022
4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 15/08/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE torna público, para conhecimento dos interessados, que o
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada n° 13.04.002/2022 de 13 de abril de 2022, juntado ao
processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as
PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste instrumento,
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, observadas as
normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado
pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 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 e 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(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação
ao edital e recursos contra seus atos;
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo,
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do 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.PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá;
11.DOE: Diário Oficial do Estado;
12.ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021.
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
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14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteri
.- compromisso
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
15. ORGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
16.ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.
1 - DO OBJETO
1.1 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos, acessórios, Equipamentos de Proteção
Individual-EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal-GCM e Agentes Municipais de
Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do município de Quixadá-Ce.
1.2 - Compõem o presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO 1 - TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO;
ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA - AGENTE DE TRÂNSITO
ANEXO II— MODELO DE CARTA PROPOSTA;
ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÕES;
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO V - 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 País, 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.
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade leg. -'' ante 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 no 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 os licitantes que se enquadrem
nesta situação;
b)Cumprindo penalidade de suspensão temporáa 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 ónus 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 designada, 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 físicas ou 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 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 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 ope racionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade;
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para
custos de
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação
de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002;
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados.
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato,
previsto no subitem 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;
2.19 - 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. 71' da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40, Vil da Lei n°
10.520/2002.
c)A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante.
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico,
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências
do instrumento convocatório e seus anexos.
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível.
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 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 no sistema eletrônico e deverá:
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a)ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digftada, em uma via, sem emendas,
' inhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu repres- . te legal.
b)conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
3.7.2- A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
3.7.2.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n° 8.666/93),
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
3.7.4- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.
3.7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
4. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique
o licitante.
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
4.7- 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.
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberton em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
4.13- 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.
4.14-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.
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
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4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 311 1 ''pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
4.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
4.19- 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,
4.20- 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.
4.21- O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos.
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.23- 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.
4.24- 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.
4.25- 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.
4.26- 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.
4.27- 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.
4.28- 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 lar
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31, §
2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
4.29.1- no pais;
4.29.2- por empresas brasileiras;
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
4.29.4- 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.
4.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
4.31- 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.
4.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.33- 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.
4.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDO
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4.35.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em p - olu. i •'. quanto á
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. 71 e no § 91do art. 26 do Decreto n.°
10.024/2019.
4.35.2- 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.
4.35.3- 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.
4.35.4- 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;
4.35.5- 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;
4.35.6- 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.
4.35.7- 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.
4.35.8- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-.
4.35.9- 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;
4.35.10- 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.
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
4.35.12- 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.
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.35.14- 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.
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
5- DA HABILITAÇÃO
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
5.2- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/),
5.3- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.
\
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5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impediti
s, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
5.5- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
5.6- O 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.
AO PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01 -PERP
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
5.13- 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.
5.13.1 - 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.
5.13.2 - 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.
5.13.3 - 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, para que seja apensado ao processo de licitação.
5.13.4 - 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.
5.13.5 - 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.
5.13.6 - 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.
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certific..;'
ondição de
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br-,
c)NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorização expedido pelo órgão competente;
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
O COPIA 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 (FIO);
5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas de regularidade, em plena validade, para com.
om:a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e á Dívida Ativa
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2
de outubro de 2014);
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei;
d)Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT;
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validad
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.
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o
atestado faz vinculação.
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5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equ
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 lO% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias. O Capital Social deverá ser comprovado através da Certidão
Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente.
5.14.5.2. Certidão Específica dos atos registrados expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, emitida a
data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para abertura da presente licitação.
5.14.5.3. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias.
5.14.5.3.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.
5.14.5.4. 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;
5.14.5.5. 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;
5.14.5.6. 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;
5.14.5.7. 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 71da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°.
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou;
b)Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei,
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta
atende integralmente aos requisitos constantes neste edita!, 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
Trav. José Jorge-Matias, S/N
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contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o mode • ''.'- - ado 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 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
6.1- Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante.
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, 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 quando
solicitado;
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 - 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 ás
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 ás 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 ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando ao Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes,
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das
propostas.
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere à
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresent. is'' ?'de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena
de preclusão;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de
referencia definido pela administração pública.
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os
presentes à sessão serão comunicados.
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de
habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o
mesmo declarado vencedor do certame.
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) 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 requisitas:
a)O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício;
c)O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d)O pedido, com suas especificações.
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora
e homologará o procedimento licitatório.
\
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7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicaça ,
essão será
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema.
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes.
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pelo proponente.
7.27 - 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.
7.28 - 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.
7.29 - 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.
7.30 - 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 assuas decisões.
7.31 - 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.
7.32 - 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 o Pregoeiro.
7.33 - 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.
7.34 - 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.
7.35 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, §11da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
7.36.1 - 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 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato.
9- 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- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja
classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO.
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do titulr da origem desta licitação.
SIN
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10.3 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente prCsso, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação
escrita.
11.DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de
contrato.
11.2. Com base no art. 70, § 20 do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábif'.
12.DILIGÊNCIA:
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta.
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
13.DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s)
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada.
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecerás
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital.
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-CE convocará o licitante
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-CE.
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital.
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos
processuais.
13.2.4. Os contratos de fomecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora.
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10 classificado para cada item da Ata de Registro de Preços,
quando da necessidade do fornecimento do produto.
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços.
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65
da Lei n.° 8.666/93.
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de
que trata o § 11do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, §\10 do Decreto 7.892/2013)
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13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de s.
'iiit- .ra e vigerá
pelo prazo de até 12 (doze) meses.
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de
condições.
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido,
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado,
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao
preço registrado, por fato superveniente.
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pelo Município para determinado item.
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 11colocado ou
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.
14— DA FISCALIZAÇÃO
14.1 - 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.
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá.
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá.
15- DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta.
15.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de
Quixadá-Ce.
15.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições
editalícias e deste termo.
15.4. 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.
15.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota
fiscal/fatura.
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.
Trav. José Jorge

- as, S/N
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16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
16.1 - 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:
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame.
16.1.2 - Cometer fraude fiscal.
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa.
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo.
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e
16.1.8 - Descumprir prazos.
16.2 - 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.
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
b)Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor
global do Contrato.
c)Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto.
c.2) Desistência de entregar o produto.
16.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a
Administração.
16.7 - 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.
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que:
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos
praticados.
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e
contratualmente.
16.10 - 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 1988.
17 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.
17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacaoquixada.ce.gov.br, ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Rua José Jorge Matias, s/n, Bairro Campo Velho,
CEP n° 63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial.
17.3 - 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.
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
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17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envi.' ..'.oeiro, 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,
17.6 - O 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.
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração
18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou
de execução de contrato;
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
não competitivos;
d) 'Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)"Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. 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.
19. DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou
transferi-lo, no todo ou em parte.
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
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20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimi..as informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
20.3 - 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.
20.4 - 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.
20.5 - 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.
20.6 - 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.
20.7 - 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.
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta
pessoa, do presente processo licitatório;
20.9 - 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;
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação.
21 - DO FORO
21.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo Contratual, será
o da Cidade de Quixadá - Ceará.

Quixadá-Ce, 28 de julho de 2022.

José Ivan
Preg

aiva Júnior

rT
Armst g BraFerreira
Secretário e Ordenador de Despesas da
Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania
Orgão Gerenciador
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ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA
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1

COIÍM$5À

1.OBJETO:
1,1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos, acessórios, Equipamentos de Proteção
Individual-EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal-GCM e Agentes Municipais de
Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do município de Quixadá-Ce.
2.JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:
2.1.
Consoante o exposto, extrai-se que mediante a Lei n° 2.942 de lide julho de 2018, compete à Secretaria
de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, o dever de assegurar a todos, o trânsito em condições seguras,
priorizando ações para a preservação da vida, da saúde e do meio ambiente.
A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, no desempenho de suas competências
institucionais, realiza extensas ações de fiscalização de trânsito ligadas a segurança das vias urbanas e zelar pela
segurança patrimonial, da cidade de Quixadá-Ce. Dessa forma, a caracterização uniformizada e personalização dos
servidores (Agente de Trânsito) é de fundamental importância para a correta identificação e qualificação das
atividades desenvolvidas, pois o profissional devidamente uniformizado consubstancia conotação de segurança e
especificações do órgão de trânsito no desdobramento de suas atividades operacionais.
Vale ressaltar que o uso regular do uniforme pelo servidor tem uma duração estimada de 1 (um) a 2 (dois)
anos, devido ao uso sob condições climáticas tais como sol intenso e chuva. Desta forma, justifica-se, de forma
plausível, a aquisição de uniformes para os Agentes de Trânsito desse órgão, pois além dos aspectos de
padronização e identificação perante a sociedade, se mostra indispensável também aos serviços prestados em
situações extremas, por prover suas necessidades básicas de segurança e conforto em situações de baixa
luminosidade, sol forte e chuva.
O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de materiais e/ou
produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 31, incisos II, III e IV do Decreto
7.892/2013.
3.DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE
PREÇOS:
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, de 20
de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
3.2. Os bens, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal,
devido à entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso lI do art. 30 do Decreto Federal n.° 7.892/2013.
4.A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE:
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justificase pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que fica sobremaneira
dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §10, da Lei n° 8.666/93, neste caso, se
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação,
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla
competição necessária em um processo licitatóo, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de
atender a contento as necessidades da Administração Pública.
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou
poucos contratos e os transtornos que podeam surgir com a existência de várias empresas para a execução e
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supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da efici
imprescindível a licitação por lotes.
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5.260/2011
.260/2011-ia Câmara - TCU;

5.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
5.1. Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade solicitada, os
valores unitários em algarismo de cada item, o valor total em algarismo e por extenso, em moeda nacional, já
considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente sobre a execução do objeto deste termo, mesmo que não estejam registrados neste documento.
5.2. Será considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a administração, desde que
atenda as exigências contidas neste Termo de Referência.
5.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
5.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação das condições estabelecidas neste termo, bem como
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto contratual nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas á perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
5.5. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
deste termo de referência, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da
Lei n° 8.666, de 1993.
6.
DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA:
6.1. Quanto à entrega:
6.1.1. O fornecimento deverá ser iniciado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados da data de recebimento
da Ordem de Compra a ser emitida pela administração ou instrumento equivalente e rigorosamente e acordo com as
especificações estabelecidas na proposta vencedora e no Termo de referência, sendo que a não observância
destas condições, implicará na não aceitação dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou
indenização por parte da inadimplente.
6.1.2. O Material a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante que, para tanto, designará
servidor que acompanhará a sua execução e o submeterá ao recebimento provisório, onde serão examinadas as
especificações e, caso estejam de acordo com o Termo de Referência e proposta da Contratada será atestada o
seu recebimento mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada parcela executada.
6.1.3. Caso o material não esteja de acordo com as exigências do Termo de Referência e da proposta de preços da
Contratada, o mesmo será rejeitado e a Contratada deverá refazê-lo.
6.1.4. A Contratada ficará obrigada a executar novamente, sem ônus para a Contratante, o serviço que vier a ser
recusado.
6.1.5. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas neste
instrumento, nos locais indicados na Ordem de Serviço a ser emitida pela administração ou instrumento equivalente.
6.1.6. Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento
e na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento, no local indicado abaixo: Sede da Secretaria de Segurança
Pública, Trânsito e Cidadania, situada ao Terminal Rodoviário à Av. Plácido Castelo, n° 1559, Centro - Quixadá Ce.
6.1.7. O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem
de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela administração.
6.1.8. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias
úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados como
inadimplemento contratual.
6.1.9. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Termo de Referência será
exclusiva do (s) servidor (es) autorizado (s) pelo órgão Contratante, encarregado de acompanhar a execução do
processo de entrega e recebimento do objeto contratual, çonforme art. 67 da Lei 8.666/93.
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6.1.10. Os materiais deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especi i jse)e1ecidas no
presente termo, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas co1s, implicará na
não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
6.1.11. A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da entrega e a
conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de Referência. Caso o objeto
esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o recebimento do
mesmo.
6.2. Quanto ao recebimento:
6.2.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta.
6.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento
provisório.
6.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.2.4. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse
caso, o termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido após a referida correção.
6.2.5. O recebimento dos materiais, em caráter provisório ou definitivo, será realizado de segunda a sexta-feira, nos
horários de 08:00hs às 14:00hs.
6.2.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo com as especificações
técnicas exigidas.
6.2.7. Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão contratante.
6.2.8. A Contratada deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do registro da
ocorrência.
6.2.9. A rejeição do objeto por estar em desacordo com as especificações, que vier a ocorrer, não justificará
possível atraso no prazo de entrega fixado, sujeitando a Contratada às sanções previstas.
6.2.10. Os materiais deverão obedecer a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam
nos quantitativos discriminados na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela
administração.
7.DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
7.1. O fornecimento deverá ser realizado na frequência compatível com a capacidade de armazenagem ou
recebimento do local da Contratante.
7.2. Todo o material fornecido deverá ser entregue nas suas condições finais de uso.
7.3. Não será aceito objeto que esteja em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência, devendo o fornecedor providenciar sua troca sem qualquer ônus para o órgão Contratante, sujeitandose ainda as sanções previstas.
7.4. A Contratada deverá prestar toda assistência técnica necessária, no período de garantia dos produtos. Deverá
ainda garantir a qualidade e segurança de todos os itens fornecidos, com vista a evitar qualquer acidente ou sinistro.
7.5. A Contratada deverá observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios, objetivando a segurança do pessoal e material no local de entrega dos itens.
7.6. A Contratada deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da contratante.
7.7. Os empregados da Contratada deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando EPI (quando for o
caso) e crachá de identificação.
8.DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
8.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas a
condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo.
8.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao
estabelecido no §11, do art. 65, da Lei Federal n°8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
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8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, •
ua culpa
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão .. -.ução de sua
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
8.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
8.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
8.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em
desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo órgão Contratante, contado da sua
notificação.
8.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido
em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.
8.9. Os produtos deverão vir lacrados de forma a proteger da ação da luz, poeira e umidade, sendo que, nos casos
das embalagens apresentarem violação de qualquer espécie, deverão ser substituídas pelo fornecedor, ainda que
na fase de análise/recebimento.
8.10. Na embalagem dos produtos, salvo também regulamentações ou exceções especificas comprovadamente de
prática usual do mercado, deverão constar as condições de estocagem, faixa de temperatura, umidade, limites e
posições de armazenamento, exposição a raios solares e demais recomendações do fabricante, se for o caso.
8.11. Quanto às embalagens dos produtos, quando necessário e solicitado pela Unidade devem ser consideradas
inclusive aquelas extras necessárias para a proteção durante os procedimentos de embarque, desembarque e
transporte.
8.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
8.13. Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela Contratante,
para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à Contratante qualquer
mudança de endereço ou telefone contato.
8.14. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
8.15. Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.
8.16. Entregar os materiais de acordo com o pactuado, não sendo aceito, em hipótese alguma, produtos de marca
diversa.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra / Autorização de
Fornecimento, após emissão de empenho.
9.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência,
solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
9.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
9.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.
9.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.7. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a execução do
objeto contratual.
9.8. Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste termo.
9.9. Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA.
9.10. Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem utilizados.
9.11. Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Setor de Almoxarifado.
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9.12. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos n
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

nterromper

10.DO PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, de
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo servidor desegnado, acompanhadas das
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta.
10.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria Contratante do município de
Quixadá.
10.3. 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
editalícias e deste termo.
10.4. 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.
10.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota
fiscal/fatura.
10.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de
todas as condições de regularidade fiscal.
11.DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de
contrato.
11.2. Com base no art. 71, § 21do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábif'.
12.DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico do INPC - Indice Nacional de Preços
ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
12.8. O reajuste será realizado por apostilamento.
12.9. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação e terro aditivo, ser restabelecida a relação que as partes
Trav. José Jorge"M.tias, S/N
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pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração p.
LIà
uneração
do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo
65, li, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
12.10. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes
dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo CONTRATANTE para
verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.
13.DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:
13.1. A fiscalização do (s) contrato (s) decorrente (s) do registro de preços será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto e de tudo dar
ciência à Administração, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, a ser informado e
designado para este fim pela contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.
13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade dos
órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993.
13.3. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá atestar os
documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento.
13.4. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com
as exigências deste termo, bem como, determinar prazo para substituição do material eventualmente fora de
especificações.
14.DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
14.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada.
15.DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. Caberá a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania o gerenciamento da Ata de Registro de
Preços.
16.DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
16.1. Os prazos de vigência e de execução contratual serão definidos pelo (s) órgão (s) /entidade (s) participante (s)
do SRP (Sistema de Registro de Preços).
16.2. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e
consolidada.
16.3. O objeto será executado na medida das disponibilidades dos recursos financeiros e mediante autorização,
durante a vigência da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação.
16.4. Será firmado contrato, por cada órgão participante, no quantitativo respectivo, observando os limites definidos
na Ata de Registro de Preços.
16.5. A partir da assinatura do contrato, será expedida Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento ao
Contratado.
17.DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
17.1. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação
dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços.
17.2. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada.
18.DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:
18.1. 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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19. QUADRO COM A RELAÇÃO DOS ITENS DIVIDIDOS EM LOTES:
19.1. Das Especificações, quantidades e valores estimados.
LOTE 1 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP
ITEM

1.1

1.2

1.3

ESPECIFICAÇÃO
GANDOLA TÁTICA
GUARDA
MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA: CORPO EM
MALHA DUPLA 100% POLIÉSTER JACQUARD
STREET, MALHA COM ELASTANO E COM
MICROPOROS DE VENTILAÇÃO, MANGAS EM
MALHA RIP-STOP I-FLEX COMPOSTO POR 68%
POLIÉSTER E 32 % ALGODÃO, NA COR AZUL
MARINHO NOITE, DETALHES: MANGAS LONGAS,
NA COR AZUL MARINHO NOITE, COM BOLSOS EM
POSIÇÃO ANATÔMICA E TECIDO ADERENTE PARA
FIXAÇÃO PATCHES E BRASÕES, ZÍPER
INVERTIDO COM GARAGEM PARA CURSOR,
PUNHOS AJUSTÁVEIS EM VELCRO NA COR AZUL
MARINHO NOITE, REFORÇO NO COTOVELO COM
ABERTURA AZUL MARINHO NOITE, GOLA
FORRADA NA COR AZUL MARINHO NOITE,
PASSADEIRA DO OMBRO NA COR AZUL MARINHO
NOITE, NOME GUARDA MUNICIPAL NAS COSTAS
COM LINHA NA COR BRANCA. ESPECIFICAÇÕES
DO BORDADO: COMPUTADORIZADOS EM ALTA
DEFINIÇÃO COM LINHA MERCERIZADA, DAS
SEGUINTES FORMAS: NAS COSTAS: O NOME
GUARDA MUNICIPAL, NA COR BRANCA; NA
FRENTE: BORDADO COM NOME DO GUARDA
MUNICIPAL NA COR BRANCA E DO TIPO
SANGUINEO + FATOR RH DO GUARDA NA COR
VERMELHA, BORDADOS E PREGADOS COM
VELCRO NO LADO DIREITO DO PEITO, E BRASÃO
DA GUARDA MUNICIPAL BORDADO LADO
ESQUERDO DO PEITO; NAS MANGAS: BANDEIRA
DO ESTADO DO CEARÁ, BORDADA NA MANGA
DIREITA E A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ BORDADA NA MANGA ESQUERDA,
CONFORME MODELO USADO PELA GUARDA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ.
CALÇA GUARDA MUNICIPAL (ESTILO TÁTICA).
ESPECIFICAÇÕES: Material: RIPSTOP SANTISTA,
CEDRO OU SIMILAR; COMPOSIÇÃO 67%
POLIÉSTER 33% ALGODÃO; LINHA MAGNA 100%
POLIESTER TITULO N° 50 COM ALTA
RESISTENCIA. OBS: TECIDO DEVE CONTER
TINGIMENTO EM PROCESSO APROPRIADO PARA
ROUPAS
PROFISSIONAIS
COM
MAIOR
RESISTENCIA AO DESBOTAMENTO. Na cor AZUL
MARINHO NOITE. DETALHES: DOIS BOLSOS
LATERAIS NAS PERNAS; DOIS BOLSOS ATRÁS;
DOIS BOLSOS NA FRENTE TIPO FACA; REFORÇO
EM METALASSÉ NOS JOELHOS; BOTÃO EM
MASSA TINGIDO NO TOM DA PEÇA E BOTÃO
RESERVA; REPELENCIA A AGENTES QUIMICOS,
ÁGUA E ÓLEO. CONFORME MODELO USADO PELA
GCM DE QUIXADÁ.
BLUSA INTERNA MALHA FRIA GUARDA
MUNICIPAL. ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA:
MALHA 30.1, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO,
LINHA MAGNA 100% POLIESTER TITULO 120 COM
ALTA RESISTÊNCIA. Na cor PRETA. DETALHES:

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADOR

UND

100

234,47

23.447,00

UNO

100

160,49

16.049,00

UND

100

75,90

7.590,00
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1.4

GOLA CARECA, BORDADO EM ALTA DEFINIÇÃO,
CORES VIVAS, CONFORME MODELO USADO PELA
GUARDA
MUNICIPAL
DE
QUIXADÁ.
ESPECIFICAÇÕES
DO
BORDADO:
COMPUTADORIZADA EM ALTA DEFINIÇÃO COM
LINHA MERCERIZADA, DAS SEGUINTES FORMAS:
NAS
COSTAS: SUGESTÃO NOME - GUARDA
MUNICIPAL; NA FRENTE: BORDADO COM NOME
DO GUARDA MUNICIPAL NA COR BRANCA E DO
TIPO SANGUINEO + FATOR RH DO GUARDA NA
COR VERMELHA NO PEITORAL, LADO DIREITO;
NO LADO ESQUERDO BRASÃO DA GUARDA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ. NAS MANGAS:
BANDEIRA DO ESTADO DO CEARÁ, BORDADA NA
MANGA DIREITA E A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ BABORDADA NA MANGA ESQUERDA,
CONFORME MODELO USADO PELA GUARDA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ.
BONÉ MILITAR TÁTICO, GORRO COM
PALA DURA PRETO EM RIP STOP. Na cor
PRETA. DETALHES e ESPECIFICAÇÃO DO
BORDADO: COMPUTADORIZADA EM ALTA
DEFINIÇÃO COM LINHA MERCERIZADA, DAS
SEGUINTES FORMAS: NA FRENTE: BRASÃO DA
GUARDA MUNICIPAL; LADO DIREITO: BANDEIRA
DO ESTADO DO CEARÁ; LADO ESQUERDO:
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ.

Q

UND

50

53,27

2.663,50

PAR

50

299,09

14.95450

COTURNO CANO MÉDIO TÁTICO GUARDA
MUNICIPAL ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE ALTA

1.5

PERFORMANCE ERGONÔMICA CANO MÉDIO,
DESENVOLVIDA
PARA
OPERAÇÕES
TERRESTRES, COM DESLOCAMENTO EM
MARCHA E MOTORIZADA. CONFECCIONADA EM:
COURO HIDROFUGADO, COM ESPESSURA DE 2,0
A 2,2MM, COR PRETA, NAPA VACUM
HIDROFUGADO NA COR PRETA, BIQUEIRA
TERMOPLÁSTICA,
CONTRAFORTE
E
ESTABILIZADOR EM TPU, PROTEÇÃO INTERNA
DO CALCANHAR EM MICROFIBRA, FORRAÇÃO EM
POLIESTER-POLIAMIDA, PROTETOR DE GASPEA
EM TPU COM DESENHOS EM TRÊS DIMENSÕES,
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE TORNOZELO EM
SBR COM GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL,
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE TÍBIA EM TPE NA
COR PRETA COM GEOMETRIA TRIDIMENSIONAL,
PORTA
OBJETOS E PORTA
TESOURA
EXTERNAMENTE EM TPE NA COR PRETA NOS
DOIS PÉS, REFLETIVO DE SEGURANÇA EM
FORMATO DELTA E FITA REFLETIVA UBULAR NA
COR CINZA, ABAS SUPERIORES EM TPU PARA
AJUSTE DE PANTURRILHA. ESTAS ABAS SÃO
INTEGRANTES DO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA
PARTE TRASEIRA, PORTADORA DO ZÍPER COM A
PARTE FRONTAL, PORTADORA DO CONJUNTO DE
PORTA OBJETOS E PROTETOR DE TÍBIA,
SISTEMA ESTE DE REGULAGEM ERGONÔMICAS
ARTICULADAS PELO CONJUNTO DE GANCHOS E
ARGOLAS, ZÍPER DE ALTA PERFORMANCE COM
TRAVAMENTO, CALÇADEIRA INTERNA TRASEIRA
PALMILHA
EM
TPU,
COM
PUXADOR
ANTIPERFURANTE NÃO METÁLICA, PALMILHA
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

HIGIÊNICA BICOMPONENTE- TRIDENSIDADE,
SOLADO
MULTIFUNCIONAL
SBR-EVA-TPU.
DEVERÁ APRESENTAR LAUDO COM FOTO QUE A
BOTA É RESISTENTE A PENETRAÇÃO,
RESISTENTE A ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA
DO SALTO, RESISTENTE A PENETRAÇÃO E
ABSORÇÃO DE ÁGUA, SOLADO RESISTENTE AO
CONTATO COM CALOR, SOLADO RESISTENTE AO
ÓLEO COMBUSTÍVEL, SOLADO RESISTENTE AO
ESCORREGAMENTO REALIZADO EM PISO
CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE.
CINTO DE GUARNIÇÃO GUARDA MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA: FIVELA E
UND
20,72
50
PONTEIRA EM PLÁSTICO. COMPOSIÇÃO: 100%
NAYLON. Na cor PRETA.
CINTO
INTERNO
GUARDA
MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÕES: MATÉRIA PRIMA: FIVELA E
UND
50
17,54
PONTEIRA EM LATÃO CROMADO PRATA.
COMPOSIÇÃO: 100% NAYLON. Na cor PRETA.
CADARÇO FIEL DUPLO TRANÇADO GUARDA
MUNICIPAL. ESPECIFICAÇÕES: MATERIA PRIMA:
UND
15,67
50
NYLON 100%, ARGOLAS EM LATÃO CROMADO. Na
cor BRANCA.
PORTA ALGEMAS DE COURO GUARDA
MUNICIPAL. ESPECIFICAÇÕES: PORTA ALGEMAS
UND
50
33,36
DE COURO PARA USO DO GUARDA CIVIL
MUNICIPAL
PORTA TONFA EM NYLON GUARDA MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÕES: PORTA TONFA COM ARGOLA
DE LATÃO DE 4,5 CM DE DIÃMETRO TRAVA COM
20,90
UND
50
BOTÃO DE PRESSÃO: PASSADOR DE CINTO FIXO
DE 7 CM: RIP STOP E NYLON TAMANHO: 11 CM DE
COMPRIMENTO X 7,5 DE ALTURA
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$

1.036,00

877,00

783,50

1.668,00

1.04500

70.113,50

LOTE 2- AGENTE DE TRÂNSITO. DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO

TEM

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
28
2.9

ESPECIFICAÇÃO
GANDOLA COM CORPO DE MALHA. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 01, NO
ANEXO II
CALÇA
OPERACIONAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 02, NO
ANEXO II
BLUSA INTERNA MASCULINA E FEMININA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 03, NO ANEXO II
BONE OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 04, NO ANEXO II
CINTO DE NYLON. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS NO TEM 05, NO ANEXO II
CINTO DE GUANIÇAO AGENTE DE TRÂNSITO.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 06, NO ANEXO II
BOLSA MODULAR (PORTA TRECO) COMPACTA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 07, NO ANEXO II
ESPECIFICAÇÕES
CONFORME
FIEL.
DETALHADAS NO ITEM 08, NO ANEXO II
CONFORME
METAL
INOXIDÁVEL.
APITO

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R

UND

60

161,96

9.717,60

UND

60

151,73

9.103,80

UND

60

79,33

4.759,80

UNO

60

3290

1.974,00

UNO

60

19,21

1.152,60

UNO

60

51,30

3.078,00

UNO

60

58,26

3.495,60

UNO

60

3413

UN

38

20,13

204780
.
764,94

Trav. José Jor9é ~as, SIN
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE

PREFEITURA DE

ff

UMADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 09, NO
ANEXO II
COTOVELEIRA PARA MOTOQUEIRO. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 10, NO
PAR
86,75
60
ANEXO II
JOELHEIRA
MOTOCICLISTA
ARTICULADA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
PAR
60
137,47
ITEM 11, NO ANEXO II
LUVA TÁTICA DE
SEGURANÇA PARA
MOTOCICLISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
PAR
143,27
60
DETALHADAS NO ITEM 12, NO ANEXO II
LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 13, NO
UND
23
49,96
ANEXO II
CAPACETE
MODULAR
COM
QUEIXEIRA
ARTICULADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UND
263,57
60
DETALHADAS NO ITEM 14, NO ANEXO II
DE
COTURNO
ALTA
PERFORMANCE
ERGONÔMICA CANO LONGO MOTOCICLISTA.
PAR
19
28820
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 15, NO ANEXO II
COTURNO CANO MÉDIO TÁTICO. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 16, NO
45
277,23
PAR
ANEXO II
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$

f# Q
Ir

5.205,00

8.248,20

8.596,20

1.149,08

15.814,20

547580

12.475,35
93.057,97

LOTE 3- AGENTE DE TRÂNSITO. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP
ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11
3.12

ESPECIFICAÇÃO
GANDOLA COM CORPO DE MALHA. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 01, NO
ANEXO II
CALÇA
OPERACIONAL.
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 02, NO
ANEXO II
BLUSA INTERNA MASCULINA E FEMININA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 03, NO ANEXO II
BONE OPERACIONAL AGENTE DE TRÂNSITO.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 04, NO ANEXO II
CINTO DE NYLON. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DETALHADAS NO ITEM 05, NO ANEXO II
CINTO DE GUANIÇAO AGENTE DE TRÂNSITO.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 06, NO ANEXO II
BOLSA MODULAR (PORTA TRECO) COMPACTA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 07, NO ANEXO II
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
FIEL.
DETALHADAS NO ITEM 08, NO ANEXO II
INOXIDÁVEL.
CONFORME
APITO
METAL
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 09, NO
ANEXO II
COTOVELEIRA PARA MOTOQUEIRO. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 10, NO
ANEXO II
JOELHEIRA
MOTOCICLISTA
ARTICULADA.
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
ITEM 11, NO ANEXO II
SEGURANÇA PARA
LUVA TÁTICA DE
MOTOCICLISTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO R$

VALOR TOTAL
ESTIMADO R

UND

20

161,96

3.239,20

UND

20

151,73

3.034,60

UND

20

79,33

1.586,60

UND

20

32,90

658,00

UND

20

19,21

384,20

UND

20

51,30

1.026,00

UND

20

58,26

1.165,20

UND 20

13

682,60

UND

12

20,13

241,56

PAR

20

86,75

1.735,00

PAR

20

137,47

2.749,40

PAI

2O

14327
,

286540

Trav. José Jor9e ~ias, SIN
Campo Velho, 63907-010 - QuixadáCE
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QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitacão

3.13

3.14

3.15

3.16

DETALHADAS NO ITEM 12, NO ANEXO II
LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 13, NO
UND
7
49,96
ANEXO II
CAPACETE
MODULAR
COM
QUEIXEIRA
ARTICULADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UND
263,57
20
DETALHADAS NO ITEM 14, NO ANEXO II
COTURNO
DE
ALTA
PERFORMANCE
ERGONÔMICA CANO LONGO MOTOCICLISTA.
PAR
28820
6
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO
TEM 15, NO ANEXO II
COTURNO CANO MÉDIO TÁTICO. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO ITEM 16, NO
PAR
15
277,23
ANEXO II
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$

349,72

5.271,40

1 72920

4.158,45
30.876,53

19.2. As especificações técnicas relacionadas no presente termo de referência deverão ser atendidas em sua
íntegra quando da apresentação da proposta.
19.3. Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas apresentadas nas
especificações desde que não comprometam a qualidade e funcionalidade do material.
19.4. Os materiais deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e INMETRO específicas para cada
item.
19.5. São Informações obrigatórias: marca, capacidade, medidas e gramatura mínima de espessura.
19.6. Para a aquisição dos materiais, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos artigos de 73 a
76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
19.7. Valor Global Estimado: R$ 194.048,00 (cento e noventa e quatro mil, quarenta e oito reais).

Trav. José Jorge Mtias, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA - AGENTE DE TRÂNSITO

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

ITEM 01. GANDOLA COM CORPO DE MALHA

TARJEM
SOBREPOSTA
BOLSOS
FOLE
LATERAIS

Ç:pi
POR
ZIPER
I$LO.

DESCRIÇÃO:
Camisa manga raglan longa com punho regulado por ilheta e bolsos fole com portinhola, gola
militar, ambos em tecido rip stop, e seu corpo com meia abertura frontal fechada por zíper e
recortes laterais, em malha dupla face dry fitjacquard (100% Poliéster, gramatura de 215g/m2 )
na cor preto. Bainha da barra de 25mm. Logomarcas bordado de alta definição termocolantes e
silk.
ESPECIFICAÇÕES:
GOLA: militar anatômica, medindo 50mm de altura, com uma jugular em formato de meia lua
fechada por botão de pressão, confeccionados em tecido rip stop. Etiqueta: Identificação e
conservação da peça, inserida internamente, ao centro do degolo.
FRENTE: Confeccionada em malha, com 1/2 abertura, fechada por zíper vislon medindo 150mm
findando na extremidade inferior da gola com revel em tecido igual das mangas. Na altura do
peito esquerdo de quem veste, deverá conter um bordado de alta definição termocolantes do
brasão Demutran, medindo 59mm de largura por 70mm de altura, a ser prensado e rebatido em
pesponto simples na cor da borda. Na altura do peito direito de quem veste 15mm da portinhola
direita de quem veste deverá ser fixo por pesponto simples um velcro fêmea medindo 120mm
comprimento por 20mm de altura.
MANGAS: Mangas raglan longas com um recorte em sua parte superior em toda sua extensão
rebatido em pesponto duplo, e outro recorte em sua parte inferior medindo 80mm de largura
findando a uma distância de 150mm da união da manga com a frente, punho medindo 70mm de
largura fixo e rebatido em pesponto duplo, esse regulado através de ilhetas rebatidas em
pesponto duplo medindo 50mm de largura x 75mm de comprimento com seu canto inferior
chanfrado e velcro macho medindo 50mm x 50mm fixo em sua parte interna, na manga velcro
fêmea medindo 50mm de largura x 160mm de comprimento, ambos fixos nas junções das
ilhargas centralizado a lateral do punho e se regulando no sentido frontal. Na altura dos cotovelos
deverá existir um reforço, este será com duas faces de tecido, tendo ainda um diferencial,
pences (onde começa em uma profundidade de 1cm e termina O), em seus cantos, posicionados
na diagonal, apontando para o centro, que formarão um bojo. Na manga direita de quem veste e
com distância de aproximadamente 200mm abaixo da costura da união com o degolo
(dependendo do tamanho pode aumentar ou diminuir) deverá conter um bordado de alta
definição termocolantes da bandeira do Município, medindo 67mm de largura x 42mm de altura.
Na manga esquerda de quem veste e com distância de aproximadamente 200mm abaixo da
costura da união com o degolo deverá conter um bordado de alta definição termocolantes da
bandeira do Estado, medindo 67mm de largura x 42mm de altura, ambos prensados e rebatidos
em pesponto simples na cor da borda.
BOLSOS: Sendo nas mangas dois bolsos verdugos (150mm de abertura) fixo as mangas
posicionadas em ângulo a 90mm da cava o mesmo fechado por zíper vislon preto, forro do
próprio tecido com sua parte superior embutida a costura da cava e inferior a união das cores,
com suas costuras embutidas e rebatidas em pesponto simples.
RECORTE: Nas laterais medindo lOOmm de largura na barra e frontal acinturado, se
prolongando por toda extensão da lateral até uma distância de 1 5Omm da união da Manga com a
frente onde terminará com 80mm de largura, sem costura nas ilhargas.

COSTA: Confeccionada em malha, á 50mm abaixo da faixa refletiva, deverá conter um
silkscreen na cor verde limão com a palavra "TRÂNSITO" em formato de semi-circulo, suas letras
maiúsculas na fonte Anal Black, medindo 30mm de altura em suas letras centralizado as cavas.
BAINHA: Com 25mm
COSTURAS:
Máquina Overloque Ponto Cadeia: para fechamento das laterais e fixar das partes.
Máquina Overloque: partes desfiantes e forro do bolso.
o.
Máquina duas agulhas ponto fixo: fixar das portinholas, punhos e rebate das portinhol.,
ilhetas.
Maquina uma agulha ponto fixo: para fixar do velcro, gola, zíper, vista e rebate forro do bolso.
Máquina Galoneira com três costuras: para rebatimento dos ombros, degolo e mangas e
bainha da barra.
Travete: das mangas e bolsos
Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 c em todas as costuras.
AVIAMENTOS:
Linha 120 (100% Poliéster) na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e
linha 120 e filamento para o overloque.
ETIQUETAS:
Produto conforme CONMETRO resolução n° 2:
- Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem,
confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição.
- Etiqueta constando garantia total (tecido plano e confecção), confeccionada em material
indelével sendo bordado de alta definição, contendo os seguintes dados: CNPJ, endereço,
telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
CONDIÇÕES GERAIS;
Amostragem / Amostra
Inspeção visual e verificação de medidas
As amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de acordo com
os anexos correspondente no edital.
As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério do Fabricante, após uma
análise visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem
verificadas para cumprimento de padrões corporativos.
*Defeitos
A Gandola corpo de malha - deverá estar isenta de defeitos, em especial os assinalados a
seguir:
*Tecido
A Gandola corpo de malha não deverá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou
tingimento. As revisões de peças de tecido, em relação aos defeitos de tecelagem e tingimento,
são de responsabilidade do Fabricante.
*Costuras
As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos e pontos falhados.
* Diferença de tonalidade
Não serão aceitas diferenças de tonalidade da cor entre as partes componentes da Gandola
corpo de malha. As diferenças de tonalidade deverão cumprir a tolerância comercial do
Fabricante.
* Aviamentos
Os aviamentos especificados nesta norma poderão ser verificados para efeito de aprovação da
amostra ou de recebimento do lote, a critério da descrição do Fabricante, após uma análise
visual.
* Embalagens
* Embalagem individual
Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das
peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da
respectiva peça.
FICHA TÉCNICA DO TECIDO (PARTE SUPERIOR DAS MANGAS, FORRO DE
BOLSOS)
DADOS FÍSICOS

% ALGODÃO
% POLIÉSTER

17.00

AATCC-20 e 20

83.00

AATCC-20 e 20

TÍTULO
URDUME
TÍTULO TRAMA
FIOS POR CM
BATIDAS POR
CM
LIGAMENTO
PESO (+ / - 5%)
RESISTÊNCIA A
TRAÇÃO
(TRAMA)
Valor mínimo
RESISTÊNCIA A
TRAÇÃO
(URDUME)
Valor mínimo
RESISTÊNCIA
AO RASGO
(TRAMA)
Valor mínimo
RESISTÊNCIA
AO RASGO
(URDUME)
Valor mínimo
ACABAMENTO
ESPECIAL

NE 20,00 - 67% poliéster 33%algodão
- Contém Poliéster Reciclado
NE 17.05
1 00%poliéster-filamento
Texturizado
(2x165 f48 Dtex) Contém Poliéster
Reciclado
24,10

ASTM D 1059

ASTM D1O59

13
1
9
9.

-

18,90

-

Tela
160 gim2

NBR 12546
ISO 3801

2300
.g.
Kf.

ASTM D5034
GRAB

23.00 kgf.

ASTM D5034
GRAB

180
,g.
Kf.

ASTM D2261
TONGUE

1.80 Kgf.

ASTM D2261
TONGUE

ANTIODOR

AATCC100

CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO
Lavagem
Caseira
AATCC 135
(após 5 ciclos)
Lavagem
Industrial
AATCC 96 (após
5 ciclos)

Trama
Urdume

Máximo de 3%
Máximo de 3%

Trama

Máximo de 3%

Urdume

Máximo de 7%

COR (amarelo limão)
FICHA TÉCNICA DO TECIDO (PARTE INFERIOR DAS MANGAS, VISTA, GOLA,
ILHETAS)

% POLIESTER
% ALGODÃO
TITULO URDUME

TíTULO TRAMA
Dimensões Internas
do Efeito
Quadriculado - Trama
Dimensões Internas

DADOS FÍSICOS
67,00
33,00
NE 20,00 - 67% poliéster
33%algodão
Poliéster
Contem
Reciclado
NE 16,40 - 67% poliéster
33%algodão (11 tramas) + Ne12, 00
70/o Poliéster 30 /oalgodao (3tramas)
Contem Poliéster Reciclado
cinco mm
seis mm

AATCC-.20 e 20
AATCC-20 e 20
ASTM D 1059

ASTM D 1059

4

do Efeito
Quadriculado - Urdume
FIOS POR CM
BATIDAS POR CM
LIGAMENTO
PESO (+ / - 5%)
RESISTÊNCIA
ATRAÇÃO
(TRAMA) Valor mínimo
RESISTÊNCIA A
TRAÇÃO
(URDUME) Valor mínimo
RESISTÊNCIA AO
RASGO
(TRAMA) Valor mínimo
RESISTÊNCIA AO
RASGO
(URDUME) Valor mínimo
UPF
RESITENCIA A
ABRASÃO (ciclos)

L

3876
21,10
TELA - Rip Stop
217 g/m2

NBR 12546
ISO 3801

40.00 Kgf.

ASTM D5034
GRAB

82.00 Kgf.

ASTM D5034
GRAB

3.20 Kgf.

ASTM D2261
TONGUE

4,6OKgf.

ASTM D2261
TONGUE

Mínimo de 50

AS/MZS4399/96

21,920

ISO 12947-2

CÃRACTERSTICAS DE ECOLHIM ENTO
Apos cinco ciclos de
Trama
lavagem
Urdume
caseira AATCC 135
Apos cinco ciclos de
Trama
lavagem
Urdume
industrial AATCC96
COR: PRETO - Equivalente ao Pantone 196004TC

Maximo de 3%
Máximo de 3%
Maximo de 3%
Máximo de 4%

Ficha técnica da MALHA (CORPO)
DADOS FÍSICOS
Característica

Norma

Especificação

Tolerância

Composição

AATCC 20 e AATCC 20A

100% Poliéster

Gramatura

NBR 10591

215 g/m2

Estrutura

NBR 13460 e NBR 13462

Jacquard streetldry
(tipo colméia)

Espessura

ISO 5084

065 mm

± 0,15 mm

Resistência ao puxamento
de fios em tecidos

ASTM O 3939

Padrão: 3

Mínima

± 5%

COR: PRETO - Equivalente ao Pantone 196004TC

TABELA DE REFERÊNCIA PARA MEDIDAS DE PEÇAS PRONTAS MASCULINA (ML)
NUMERAÇÃO
40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
TENS
GG/5
EG/6
G14
PP/1
P/2
M/3
TOLERÂNCIAS
Colarinho

De -0,5 a +0,5

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Tórax

De -1 a +1

Costas

De -1 a +1

Manga longa

De -1 a +1

Largura Barra

De -0,5 a +0,5

48,00

52,00

56,00

60,00

64,00

68,00

44,545,547,548,550.551,5 53 54,5 56 57,5 59 60 5
74
75,5
77
78,5
80
804
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

24

TABELA DE REFERÊNCIA PARA MEDIDAS DE PEÇAS PRONTAS FEMININA
NUMERAÇÃO

ITENS

TOLERÂNCIAS

Colarinho

De -0,5 a +0,5

Tórax

De -1 a +1

Costas

De -1 a +1

34

36

34
46

35
46

36.5

38
71

Manga longa

De -1 a +1

Largura Barra

De -0,5 a +0,5

38

PP/1

2,5 j 2,5

40

42

P/2
36
50

37
50

39.5 41
72,5
2,5 1

44
M/3

2,5

38
54

48

G14

39
46

42.5

46

44
74

2,51 2,5

40
58

50

52

GG/5

41 42
58 62

43
62

SOBREPOSTO
\ AO BOLSO /
LATERAL

(REFORÇci
JOELHO

44
66

45
66

51.5 53
78

2,5 1 2,5

2,51 2,5

2,51 2,5

passantes
25mmx5Omm
(PENCES
REBATIDAS

/ BOLSO

56

EGI6

42.5 47 48.5 50
75,5
77

ITEM 02. CALÇA OPERACIONAL
,7 COS
.REGULAVEL'

54

( REFORÇO
'SO6RPOS9J

.'LSO
C\PREGAFÈMEA
\FOLE TRASEIRO)

DESCRIÇÃO: Calça em talhe esportivo, cós ajustável com sete passantes. Frente contendo
braguilha fechada por zíper, botão e caseado; dois bolsos tipo faca, reforço sobreposto gancho
dianteiro e traseiro acrescido até o reforço do joelho sendo duplo anatômico com quatro pences
formando um bojo. No traseiro: dois bolsos verdugo com portinhola. Nas laterais, dois bolsos
fole traseiro, prega fêmea e portinholas, mais um terceiro bolso sobreposto com portinhola,
bainha. Uma faixa refletiva: Nylon 2,5c, nas pernas da calça.
ESPECIFICAÇÕES:
COS: Com sistema de regulagem por meio de encaixe das partes traseiro e dianteiro, onde os
dois transpassam entre si nas laterais se ajustando ao corpo com a ajuda de elásticos que
ficam nas pontas e embutidos por tubos fixo ao cós. Faixa entretelada de 40mm em todo o
traseiro se estendendo para o dianteiro até ultrapassar 50mm do viés de acabamento da vista
do bolso dianteiro, ponta que deverá finalizar com um debrum onde terá uma folga de ajuste.
No dianteiro, faixa entretelada de 40mm fixa separadamente até a boca do bolso faca (sendo
possível devido ao recorte que há no forro do bolso), se prolongando por mais 50mm onde
finalizará com 40mm de largura e fixa ao elástico de 40mm de largura x 60mm de comprimento
que estará embutido no túnel e prezo por uma costura coberta pelos passantes laterais do
traseiro. Pespontos simples nas bordas superior e inferior em ponto corrente no traseiro e

dianteiro. Fechado por botão de massa com quatro furos na cor preto (17mm) e caseado olho
de boi, sete passantes (25mm de largura x 50mm de comprimento), posicionados dois no
dianteiro dois nas ilhargas, e três no traseiro, sendo um ao centro da costura do fundilho e doi 14
nas laterais a 60mm das ilhargas, com sua ponta inferior embutida e fixa por costura paral: á
ao cós, com travestes de segurança nas extremidades dos passantes.
BOLSOS: Deve conter sete bolsos, sendo; dois frontais tipo faca de faca medindo 30mm4
largura na parte superior e 140mm de comprimento na ilharga e pesponto duplo na borda, e
forro no mesmo tecido da calça, com travetes de segurança no sentido horizontal nas borda
dos bolsos facas. Nas laterais dois bolsos medindo 160mm de largura x 200mm de altura,
com fole de 80mm somente lateral traseira, com prega fêmea ao centro dos bolsos medindo
30mm de largura com pesponto simples em cada borda. Bainha de 20mm em pesponto
simples, e dois velcro macho de 40mm de comprimento x 35mm de altura, fixo a 1 5mm de suas
laterais, em pesponto simples formando um X" sobre a costura da bainha. Fixos em pespontos
duplos centralizado na ilharga, a 250mm da parte inferior do cós, com travetes de segurança
no sentido vertical nas bordas superiores dos bolsos não fixando o fole, continuando aos
bolsos laterais terá sobreposto ao bolso direto um pequeno bolso chapado, fechado por velcron
medindo 30mm de comprimento por 20 mm de altura. Traseiros dois bolsos verdugos
medindo 140mm de largura com único debrum de 12mm, fechado por velcron medindo 30mm
de comprimento por 20 mm de altura, em pesponto simples formando um 'X, sem costura
aparente e forro no mesmo tecido da calça.
PORTINHOLAS: Laterais com cantos arredondados medindo em sua largura a mesma do
bolso correspondente acrescida de 5mm x 75mm de altura, referente a sobreposta acrescida
de 5mm x 5mm de altura, ambas centralizada ao bolso, fechadas por velcro fêmea com
medidas do velcro do bolso correspondente, fixo na parte interna inferior da portinhola por
pesponto simples formando um X, sem costura aparente. Ambas pespontadas e fixas acima
dos bolsos por pesponto duplo, com travetes de segurança no sentido vertical. Traseiracom
cantos arredondados medindo em sua largura a mesma do bolso correspondente por 60mm de
altura, centralizada ao bolso, fechadas por velcro fêmea com medidas do velcro do bolso
correspondente, fixo na parte interna inferior da portinhola por pesponto simples formando um
X, sem costura aparente.
REFORÇOS: Reforço dorsal e frontal, medindo 50 mm de largura, interna do entre pernas, fixo
em pesponto duplo, iniciando embutido a costura do gancho se estendendo até embutir na
costura do reforço dos joelhos, fixo junto à costura do entre pernas; na altura dos joelhos
reforço duplo todos com quatro pences (lOmm x 50mm) rebatidas em pesponto simples,
partindo das costuras lateral e entre pernas, posicionadas em diagonal apontadas para o
centro da formação do bojo, Este reforço medirá verticalmente 260mm no centro e 190mm nas
laterais, fixo na parte superior e inferior da calça por costuras embutidas em pesponto duplo.
BRAGUILHA: Em pesponto duplo, fechada por um zíper reforçado.
BAINHA DA PERNA: Em dobra dupla medindo 20mm.
COSTURAS:
Máquina de cós: Fixação do cós.
Máquina duas agulhas ponto corrente ou interloque bitola lOmm e rebatido com duas
agulhas ponto corrente: Fechamento das ilhargas, e fundilho.
Máquina duas agulhas ponto fixo: braguilha, fixar dos bolsos, fixar e rebater das portinholas,
bordas dos bolsos facas, reforços.
Máquina de uma agulha: para fixação do velcro, bainhas, penses e barras das pernas.
Máquina Interloque: Fechamento entrepernas, forro do bolso.
Overloque: para as partes desfiantes.
Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras.
AVIAMENTOS:
Linha 80 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação,
pesponto. e linha 120 e filamento para o overloque. Zíper metálico reforçado com cadarço na
cor do tecido, velcro na cor preta, botão de massa na cor do tecido com diâmetro de 1 7mm.
ETIQUETAS:
Produto conforme CONMETRO resolução n° 2:
- Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem,
confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição.
- Etiqueta constando garantia total (tecido plano e confecção), confeccionada em material
indelével sendo bordado de alta definição, contendo os seguintes dados: CNPJ, endereço,
telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
CONDIÇÕES GERAIS;
Amostragem 1 Amostra

À

RbtZ$

Inspeção visual e verificação de medidas
As amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de acordo com
os anexos correspondente no edital.
As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério do Fabricante, após uma
análise visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, sere
M1 )_20
verificadas para cumprimento de padrões corporativos.
*Defeitos
__.
RunCa
A calça - deverá estar isenta de defeitos, em especial os assinalados a seguir:
*Tecido
co&$O D
A calça não deverá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tingimento. As revisões
de peças de tecido, em relação aos defeitos de tecelagem e tingimento, são de
responsabilidade do Fabricante.
*Costuras
As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos e pontos falhados.
* Diferença de tonalidade
Não serão aceitas diferenças de tonalidade da cor entre as partes componentes da calça. As
diferenças de tonalidade deverão cumprir a tolerância comercial do Fabricante.
* Aviamentos
Os aviamentos especificados nesta norma poderão ser verificados para efeito de aprovação da
amostra ou de recebimento do lote, a critério da descrição do Fabricante, após uma análise
visual.
* Embalagens
* Embalagem individual
Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das
peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da
respectiva peça.
FICHA TÉCNICA DO TECIDO

% POLIESTER
% ALGODÃO
TÍTULO URDUME

TITULO TRAMA

Dimensões
Internas
do
Efeito
Quadriculado
Trama
Dimensões
Internas
do
Efeito
Quadriculado
Urdume
FIOS POR CM
BATIDAS POR CM
LIGAMENTO
PESO (+ / - 5%)
RESISTÊNCIA
ATRAÇÃO
Valor
(TRAMA)
mínimo
RESISTÊNCIA A
TRAÇÃO
(URDUME) Valor
mínimo
RESISTÊNCIA AO

DADOS FISICOS
AATCC-20 e 20
67,00
AATCC-20 e 20
33,00
ASTM D 1059
NE 20,00 - 67% poliéster
Poliéster
33%algodão
Contem
Reciclado
ASTM D 1059
NE 16,40- 67% poliéster
33%algodão (11 tramas) * 1\1e12, 00
70% Poliéster 30%algodão (3tramas)
Contem Poliéster Reciclado
Cinco mm

Seis mm

38.76
21,10
TELA - Rip Stop
217 g/m2
40.00 Kgf.

-

82.00 Kgf.

ASTM D5O34GRAB

3.20 Kgf.

ASTM

NBR 12546
ISO 3801
ASTM D5034 GRAB

D2261

RASGO
(TRAMA)
Valor
mínimo
RESISTÉICIA AO 4,6OKgf.
RASGO
(URDUME) Valor
mínimo
UPF
Mínimo de 50
RESITENCIA
A 21,920
ABRASÃO (ciclos)
CARACTERíSTICAS DE ECOLHIMENTO
Após cinco ciclos de Trama
lavagem
Urdume
Caseira AATCC135
Após cinco ciclos de Trama
lavagem
Urdume
Industrial AATCC96
COR: PRETO - Equivalente ao Pantone 196004TC

TONGUE

ASTM
TONGUE

D2261

AS1MZS4399196
ISO 12947-2

Maximo de 3%
Máximo de 3%
Maximo de 3%
Máximo de 4%

TABELA DE REFERÊNCIA PARA MEDIDAS DE PEÇAS PRONTAS MASCULINA

ITENS

NUMERAÇÃO

34

TOLERÂNCIA

36

38

PP

40

42

44

46

M

P

48

50

G

52

54

GG

56
EG

Cintura De-1 a+1
com
cós

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

De-1 a+1

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

De-1 a+1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

26

26,5

27

27,5

Quadril
Coxa

Ganchc De -0,5 a +0,5
dianteir
205 21,00 21,50 225 22,5 235 24,5 25,00
O(SC)
Ganchc De -0,5 a +0,5
traseirc

Entrepe De -1,5 a +1,5
mas
c/barra

37

83

37,5 39,00 39,5

83

83

83

40

41

42

43

44

44,5

45

45.5

83

83

83

83

83

83

83

83

llharaac De -1,5 a +1,5
1025 103 1035 104 104,5 105 1055 106 106,5 107 107,5 108
s/ cos
Joelho De-0,5a-'-0,5

20,5

Barra De -0,5 a +0,5
19
iacalç

ITENS

21

21,5

22

23

19

19,5

20

20,5

23

24

21 21,5

25

25

26

26,5

27

22

22,5

23

24

24,5

TABELA DE REFERÊNCIA PARA MEDIDAS DE PEÇAS PRONTAS FEMININA
52
54
42
44
46
48
50
40
NUMERAÇÃO 34
36
38

56

TOLERÂNCIAS
Cintura /
cós
Quadril
Coxa
Gancho
diant.
Gancho
trás.
Entre perna
s c/barra
Ilhargas si
cós
Joelho
Barra da
calça

De -1 a + 1
De -1 a + 1
De -1 a + 1

PP
34

P
36

38

M
40

42

G
44

46

GG
48

50

EG
52

54

56

47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 69,5
29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5

De -0,5 a +0,5 20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

25

26

26

27

35,5 36,5

37

38

39

40

41

42

43

De -0,5 a +0,5

34

34,5

35

De-1,5a+1,5

79

79

79

79

80

80

80

80

80

80

80

80

De-1,5a+1,5

98

99

100

101

102

102

103

103

104

104

105

105

De -0,5 a +0,5 19,5 19,5 20,5 20,5 21,5 21,5 22,5 22,5 23,5 23,5 24,5 24,5
De-0,5a+0,5

18

18

18

18

19

19

20

20

21

21

22

ITEM 03. BLUSA INTERNA MASCULINA E FEMININA

G
II
FRENTE

COSTA

bainha
em
ribana

DESCRIÇÃO:
Camisa manga curta, gola olímpica, em malha PV ANTIPILING (67% Poliéster e 33%
viscose, gramatura de 18591m2 , upf 20) na cor preta pantone 194006TCX fabricada com
tecido pré-encolhido com tingimento em cor firme e toque encorpado. Ribana na mesma
tonalidade da camisa sanfonada com junção embutida no degolo e bainhas das mangas.
ESPECIFICAÇOES:
GOLA: No degolo Ribana com sua junção embutida, com largura de 17mm fixa por overloque
e rebatida em três costuras nas bordas. Etiqueta: Identificação e conservação da peça inserida
internamente ao centro do degolo.
FRENTE: Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá conter um bordado de alta
definição termocolantes do brasão Demutran, medindo 59mm de largura por 70mm de altura, a
ser prensado e rebatido em pesponto simples na cor da borda. Na altura do peito direito de
quem veste 15mm da portinhola direita de quem veste deverá ser fixo por pesponto simples um
velcro fêmea medindo 1 2Omm comprimento por 20mm de altura.
MANGAS: Com ribana em sua junção embutida, com largura de 17mm fixa por overloque,
travete de segurança. Com dois bordados de alta definição termocolantes, como segue; Na
manga direita de quem veste e com distância aproximada de 60mm abaixo da costura da união
com o ombro deverá conter um bordado de alta definição termocolantes da bandeira do
Município, medindo 67mm de largura x 42mm de altura. Na manga esquerda de quem veste, e
com distância de 60mm abaixo da costura da união com o ombro deverá conter um bordado de
alta definição termocolantes da bandeira do Estado, medindo 67mm de largura x 42mm de
altura, ambos prensados e rebatidos em pesponto simples na cor da borda.
COSTA: deverá conter um silkscreen, começando a 120mm do degolo na cor verde limão com
a palavra TRÂNSITO" em formato de semi-circulo, suas letras maiúsculas na fonte Anal Black,
medindo 30mm de altura em suas letras centralizado as cavas.
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COSTURAS:
Máquina Overloque Ponto Cadeia: para fechamento das laterais, ombros, ribana e mangas
Máquina Galoneira com três costuras: para rebatimento dos ombros, degolo e barra.
Pontos por Centímetro: 3,0 a 3,5 em todas as costuras.
AVIAMENTOS:
Linha 120 e filamentos 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de
fechamentos, fixações, pespontos. Ribanas para gola e punhos na cor do tecido.
ETIQUETAS:
Produto conforme CONMETRO resolução n° 2:
- Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem,
confeccionada em nylon.
- Etiqueta constando garantia total (malha), confeccionada em nylon, contendo os seguintes
dados: CNPJ, endereço, telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
CONDIÇÕES GERAIS;
Amostragem / Amostra
Inspeção visual e verificação de medidas
As amostras para inspeção visual e verificação de medidas deve ser efetuada de acordo com
os anexos correspondente no edital.
As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério do Fabricante, após uma
análise visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem
verificadas para cumprimento de padrões corporativos.
*Defeitos
A blusa - deverá estar isenta de defeitos, em especial os assinalados a seguir:
*Tecido
A blusa não deverá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tingimento. As revisões
de peças de tecido, em relação aos defeitos de tecelagem e tingimento, são de
responsabilidade do Fabricante.
*Costuras
As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos e pontos falhados.
* Diferença de tonalidade
Não serão aceitas diferenças de tonalidade da cor entre as partes componentes da blusa. As
diferenças de tonalidade deverão cumprir a tolerância comercial do Fabricante.
* Aviamentos
Os aviamentos especificados nesta norma poderão ser verificados para efeito de aprovação da
amostra ou de recebimento do lote, a critério da descrição do Fabricante, após uma análise
visual.
* Embalagens
* Embalagem individual
Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das
peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da
respectiva peça.
FICHA TÉCNICA DA MALHA
ENSAIO

corosiçÂo
GRAMATURA (G/M2 )
TÍTULO DO FIO
ESTABILIDADE
DIMENSIONAL LINHA
ESTABILIDADE
DIMENSIONAL COLUNA

NORMA

RESULTADO

AATCC 20
NBR 10591
NBR 13216
NBR 10320

65%POLIÉSTER 35%VISCOSE
18500 (+-5%)
21,07 TEX VORTEX
- 5.0 % (MÃX)

NBR 1032C

- 5.0% (MÁX)
4.0 (MIN)

PILLING
INSTRUÇÃO DE LAVAGEM

5 ímb o los

3D
O
1
2
3
4
5

LAVAGEM NORMAL ATÉ 30C
ALVEJAMENTO SOMENTE COM OXIGÊNIO
NÃO SECAR EM TAMBOR
SECAGEM EM VARAL
PASSAR A FERRO ATÉ 11OC, RISCO A VAPOR
LIMPEZA A SECO PROFISSIONAL P. NORMAL

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS
TAMANHO
MEDIDA
PP

P

M

G

GG

EGG

Tórax

48,00

52,00

56,00

60,00

64,00

68,00

Frente

65,00

67,00

69,00

71,00

73,00

75,00

46,00

46,50

47,00

47,50

48,00

48,80

Manga

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

21,50

Largura Barra

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Lateral

-

ITEM 04. BONE OPERACIONAL

DESCRIÇÃO:
Boné operacional, com abas em duplo pano e alma semirrigida medindo em sua circunferência
externa 380mm e ao centro 70mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500mm em sua
circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de
triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal
medindo 185mm de largura x 180mm de altura, com uma pense centralizada começando no
marco zero com extensão de 80mm, um bordado de alta definição termocolantes do brasão
Demutran, medindo 59mm de largura por 70mm de altura, a ser prensado e rebatido em
pesponto simples na cor da borda. Duas partes laterais medindo lOOmm de largura x 170mm de
altura e duas partes traseiras medindo lOOmm de largura x 170mm de altura, com abertura de
lOOmm de largura x 50mm de altura em forma de semicírculo seu acabamento de viés de 15mm
em sua borda, logomarca, deverá conter um bordado automatizado na cor verde limão com a
palavra "TRÂNSITO" em formato de semi-circulo, suas letras maiúsculas na fonte Anal Black,
com suas medidas proporcionais a abertura centralizada. Um regulador do mesmo tecido do
boné em camada dupla com 170mm de comprimento x 15mm de altura com velcro (macho e
fêmea) e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para
embutir de sua ponta. Com um botão coberto pelo mesmo tecido do boné, fixo ao centro da
cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30mm fixado em pesponto
simples.
COSTURAS:
Costura reforçada por pesponto duplo. Viés da cúpula
Costura reforçada por pesponto simples. Demais operações
Pontos por centímetros: de 3,0 a 3,5 em todas as costuras.
AVIAMENTOS;
Linha 80 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pesponto e
linha 120 e filamento para o overloque. Botão com diâmetro de 116mm coberto, velcro medindo
20mm de altura, viés 15mm e suador de 30mm ambos na cor preta, abas de polipropileno de
2mm de espessura.
ETIQUETAS:
Produto conforme CONMETRO resolução n° 2:
- Etiqueta de tamanho/gênero, confeccionada em nylon.
- Etiqueta com o nome comercial do tecido, fabricante, composição, instrução de lavagem
confeccionada em material indelével sendo bordado de alta definição.

- Etiqueta constando garantia total (tecido plano e confecção), confeccionada em material
indelével sendo bordado de alta definição, contendo os seguintes dados: CNPJ, endereço,
telefone do fabricante do tecido, como também da confecção.
CONDIÇÕES GERAIS;
Amostragem / Amostra
Inspeção visual e verificação de medidas
As amostras para inspeção visual e verificação de medidas devem ser efetuada de acordo com
os anexos correspondente no edital.
As demais medidas apresentadas nesta norma poderão, a critério do Fabricante, após uma
análise visual, incluindo-se os aspectos de simetria, funcionalidade e formato, serem
verificadas para cumprimento de padrões corporativos.
*Defeitos
O boné operacional - deverá estar isenta de defeitos, em especial os assinalados a seguir:
*Tecido
O boné operacional não deverá apresentar defeitos de tecelagem, acabamento ou tingimento.
As revisões de peças de tecido, em relação aos defeitos de tecelagem e tingimento, são de
responsabilidade do Fabricante.
*Costuras
As costuras não poderão apresentar enrugamento, franzidos e pontos falhados.
* Diferença de tonalidade
Não serão aceitas diferenças de tonalidade da cor entre as partes componentes do boné
operacional. As diferenças de tonalidade deverão cumprir a tolerância comercial do Fabricante.
* Aviamentos
Os aviamentos especificados nesta norma poderão ser verificados para efeito de aprovação da
amostra ou de recebimento do lote, a critério da descrição do Fabricante, após uma análise
visual.
* Embalagens
* Embalagem individual
Cada peça será protegida por uma embalagem de saco plástico opaco para proteção das
peças, contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o número ou tamanho da
respectiva peça.
FICHA TÉCNICA DO TECIDO
DADOS FÍSICOS

% POLIESTER
% ALGODÃO
TITULO URDUME

TÍTULO TRAMA

Dimensões Internas
do Efeito
Quadriculado - Trama
Dimensões Internas
do Efeito
Quadriculado - Urdume
FIOS POR CM
BATIDAS POR CM
LIGAMENTO
PESO(+I-5%)
RESISTÊNCIA
ATRAÇÃO
(TRAMA) Valor mínimo
A
RESISTÊNCIA
TRAÇÃO

67,00
33,00
NE 20,00 - 67% poliéster
33%algodão Contem Poliéster
Reciclado
NE 16,40 - 67% poliéster
33%algodão (11 tramas) . Ne12,
00 70% Poliéster 30%algodão
Poliéster
(3tramas)
Contem
Reciclado
cinco mm

AATCC-20 e 20
AATCC-20 e 20
ASTM D 1059

ASTM D 1059

seis mm

38.76
21,10
TELA - Rip Stop
217 g/m2
40.00 Kgf.

-

82.00 Kgf.

ASTM D5034 GRAB

NBR 12546
1S03801
ASTM D5034 GRAB

(URDUME)
Valor
/
mínimo
RESISTÊNCIA
AO 3.20 Kgf.
ASTM D2261 TONG1i91
RASGO
(TRAMA) Valor mínimo
RESISTÊNCIA
AO 4,6OKgf.
ASTM D2261 TONGUE
RASGO
(URDUME)
Valor
mínimo
UPF
Mínimo de 50
AS/MZS4399196
RESITENCIA
A 21,920
ISO 12947-2
ABRASÃO (ciclos)
CARACTERISTICAS DE ECOLHIMENTO
Apos cinco ciclos de Trama
Maximo de 3%
lavagem
Urdume
Máximo de 3%
caseira AATCC135
Apos cinco ciclos de Trama
- - - - Maximo de 3%
lavagem
Urdume
Máximo de 4%
industrial AATCC96
COR: PRETO - Equivalente ao Pantone 1 96004TC

ITEM 05. CINTO DE NYLON

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
DESCRIÇÃO:
Confeccionado em correia de nylon de forma plana na cor preta, tendo no mínimo 900mm e no
máximo 1400mm de comprimento (conforme tamanho da calça), com 35 mm de largura e 2,5
mm de espessura, com fivela (de rolete) e ponteira prateadas.

ITEM 06. CINTO DE GUARNIÇAO

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
DESCRIÇÃO:
Cinto leve confeccionado em correia plana de cor preta, fivela medindo 50mm em nylon
injetado na cor do cinto, e velcro para regulagem.
ESPECIFICAÇOES:
Cinto operacional confeccionado em correia plana medindo 50mm largura x 2,5mm de
espessura em nylon preto resistente, tamanho 1400 mm de comprimento, com velcro macho
medindo 300mm de comprimento x 50mm fixo em pesponto simples em sua ponta e
continuando com velcro fêmea de 900mm de comprimento x 50mmm como sistema de
regulagem, e um debrum medindo 25mm em toas as suas extremidades na tonalidade da
correia fixo em pesponto simples, sem ilhoses e fivela em nylon injetado com trava de
segurança. Como: precisão do corte, acabamento das costuras, acabamento em geral e
medidas.
0 CINTO DEVERÁ CONTER 0 SEGUINTE ACESSÓRIO:

Fabricado em polímero injetado pigmentado, virgem e sem manchas com proteção total UVA e
UVB e na cor preta, resistentes a rupturas e rachaduras. Deverá possuir uma tampa em couro,
na cor preta fixada na base posterior, com botão de pressão preto. Seu passador de cinto
devera se curvar, para melhor se acomodar no corpo do Agente de Trânsito.

ITEM 07. BOLSA MODULAR (PORTA TRECO) COMPACTA

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
DESCRIÇÃO: Fabricado em nylon, com 02 (dois) zíper, bolso frontal ideal para celular e
divisões externas
Altura: 19cm
Largura: 11cm
Profundidade: 5cm

ITEM 08. FIEL

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
DESCRIÇÃO: Fiel com cordão de poliamida com aproximadamente 1 metro de comprimento.
Fabricado com nylon injetado para dar mais resistência ao produto. Trava usada para prender
o fiel retrátil ao cinto, limitador acoplado no cordão.

ITEM 09. APITO METAL INOXIDÁVEL

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

DESCRIÇÃO: Fabricado com metal inoxidável niquelado, tamanho aproximado de 40mm, com
bolinha de cortiça.
ITEM 10- COTOVELEIRA PARA MOTOQUEIRO

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

%

DESCRIÇÃO: Cotoveleira para motociclista: Possui proteções em material rígido no antebra..
e cotovelo para absorção de impactos, Sua estrutura moldada em Biofoam possui are.
perfurada para ventilação Sistema de travamento com tiras cruzadas para que fique bem
ajustada ao braço.

ITEM 011 JOELHEIRA MOTOCICLISTA ARTICULADA

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

DESCRIÇÃO: Joelheira para motoqueiro, fabricada em poliprotileno, politileno e policarbonato
joelheira em três peças, proteção de joelho e canela, ajuste D-ring - Sistema de engate, forro
removível e lavável em Biofoam, movimentos controlados pelos pivots de cada lado que segue
os movimentos do joelho. A proteção da canela tem que ter desenho especifico que não
permitir que a joelheira escorregue pela perna.

ITEM 12- LUVA TÁTICA DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
DESCRIÇÃO: luva na cor preta; melhorando assim a segurança e a empunhadura. No dorso,
nas pontas dos dedos indicadores, anulares e médios deverão conter refletivo de qualidade
costurado ou aplicados em silkscreen conforme esquemático em anexo. Deve possuir uma
área de flexão no dorso dos dedos indicadores, médios e anelares a fim de melhorar os
movimentos dos dedos proporcionando maior conforto na pilotagem. No dorso da luva deve
possuir uma proteção em poliuretano termoplástico rígido em toda extensão na altura da base
do metacarpo, no dorso da luva deve ser perfurado para aumentar a ventilação e facilitar a
troca de calor. O punho da luva deve possuir painéis flexíveis que facilitem sua colocação e
fechamento em Velcro com um feixe em elastômero termoplástico. Esta peça tem como
principal objetivo dar proteção individual ao motociclista no uso diário no trânsito nas cidades e
rodovias.
ITEM 13 LANTERNA TÁTICA PROFISSIONAL

a1
DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

uçr,

DESCRIÇÃO: Produzida em liga de magnésio de alta resistência, usinagem de a
Rubrica
precisação. Super resistente, não se deforma. Superfície fabricada com funções a
derrapantes, proporcionando maior segurança e conforto no uso! Fabricada com placa d- cøJ.l$S14 04
circuito flexível (anti corrosão) a lanterna é equipada com os sofisticados CREED LED XMLQ5 de alto brilho e utiliza cerâmica nos semicondutores. Essa nova tecnologia de baixo
consumo é 20 VEZES, mais econômica que uma lâmpada comum e possui 100.000 horas
de vida útil aproximada. Possui foco ajustável (zoom) de até 2000x. Gera até 120.000w de
radiação de luz e aproximadamente 390.000 lumens.

ITEM 14- CAPACETE MODULAR COM QUEIXEIRA ARTICULADA

fr

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

ESPECIFICAÇÕES: Capacete em cor branco com adesivos refletidos. casco interno confeccionado em eps (isopor) de dupla densidade. casco externo - termoplástico de alta
resistência a impacto e entradas de ar frontal e superior, viseiras externas - acionamento
manual externo necessitando apenas uma das mãos para acioná-la. injetada em termoplástico
policarbonato cristal com espessura mínima de 2,2 mm e proteção anti-riscos e antiembaçante.
viseiras internas - acionamento manual externo necessitando apenas uma das mãos para
acioná-la, injetada em termoplástica policarbonato escurecido em 20% (vinte por cento) de alto
impacto, com espessura mínima de 1,5 mm e proteção anti-riscos, cinta jugular - cadarço
produzido em polipropíleno (pp) de alta tenacidade com mínimo de 21 mm de largura, revestido
por tecido acoplado com espuma de poliuretano, contando com sistema de fecho por engate
rápido rnicrométrico com acabamento antioxidante. desengate rápido. pintura - pintura externa
na cor branca em 3 camadas, com acabamento em verniz de proteção uv de alto brilho.
acabamento interno revestimento de conforto desmontável, antialérgico e antitranspirante.
queixeira injetada em termoplástico abs de alto impacto. outras características: peso líquido
máximo: aproximadamente 1,650kg, tamanhos variados de acordo com a necessidade.

ITEM 15 - COTURNO DE ALTA PERFORMANCE ERGONÔMICA CANO LONGO
MOTOCICLISTA

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.
ESPECIFICAÇÕES: Bota de alta performance ergonômica cano longo, desenvolvida para
operações terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada, confeccionada em: couro
hidrofugado, com espessura de 2,0 a 2,2mm, cor preta, napa vacum hidrofugado na cor preta,

01

biqueira termoplástica, contraforte e estabilizador em tpu, proteção interna do calcanhar e
microfibra, forração em poliester-poliamida, protetor de gaspea em tpu com desenhos em tr.
dimensões, dispositivo de proteção de tornozelo em sbr com geometria tridimension :
dispositivo de proteção de tíbia em tpe na cor preta com geometria tridimensional, po
objetos e porta tesoura externamente em tpe na cor preta nos dois pés, refletivo de segurança co~ gw
em formato deita e fita refletiva ubular na cor cinza, abas superiores em tpu para ajuste de
panturrilha. estas abas são integrantes do sistema de articulação da parte traseira, portadora
do zíper com a parte frontal, portadora do conjunto de porta objetos e protetor de tíbia, sistema
este de regulagem ergonômicas articuladas pelo conjunto de ganchos e argolas, zíper de alta
performance com travamento, calçadeira interna traseira com puxador em tpu, palmilha
antiperfurante não metálica, palmilha higiênica bicomponente tridensidade, solado
multifuncional sbr-eva-tpu. deverá apresentar laudo com foto que a bota é resistente a
penetração, resistente a absorção de energia na área do salto, resistente a penetração e
absorção de água, solado resistente ao contato com calor, solado resistente ao óleo
combustível, solado resistente ao escorregamento realizado em piso cerâmico com solução de
detergente.
ITEM 16- COTURNO CANO MÉDIO TÁTICO

DESENHO MERAMENTE ILUTRATIVO.

ESPECIFICAÇÕES: Bota de alta performance ergonômica cano médio, desenvolvida para
operações terrestres, com deslocamento em marcha e motorizada, confeccionada em: couro
hidrofugado, com espessura de 2,0 a 2,2mm, cor preta, napa vacum hidrofugado na cor preta,
biqueira termoplástica, contraforte e estabilizador em tpu, proteção interna do calcanhar em
microfibra, forração em poliester-poliamida, protetor de gaspea em tpu com desenhos em três
dimensões, dispositivo de proteção de tornozelo em sbr com geometria tridimensional,
dispositivo de proteção de tíbia em tpe na cor preta com geometria tridimensional, porta
objetos e porta tesoura externamente em tpe na cor preta nos dois pés, refletivo de segurança
em formato delta e fita refletiva ubular na cor cinza, abas superiores em tpu para ajuste de
panturrilha. Estas abas são integrantes do sistema de articulação da parte traseira, portadora
do zíper com a parte frontal, portadora do conjunto de porta objetos e protetor de tíbia, sistema
este de regulagem ergonômicas articuladas pelo conjunto de ganchos e argolas, zíper de alta
performance com travamento, calçadeira interna traseira com puxador em tpu, palmilha
antiperfurante não metálica, palmilha higiênica bicomponente- tridensidade, solado
multifuncional sbr-eva-tpu deverá apresentar laudo com foto que a bota é resistente a
penetração, resistente a absorção de energia na área do salto, resistente a penetração e
absorção de água, solado resistente ao contato com calor, solado resistente ao óleo
combustível, solado resistente ao escorregamento realizado em piso cerâmico com solução de
detergente.
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01-PERP

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE
Comissão de Pregão

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos, acessórios, Equipamentos de
Proteção Individual-EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal-GCM e Agentes
Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do município de QuixadáCe.
LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA UND

QTD

VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR
TOTAL R$

R$

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

Local e data,

de 2022.

de

Assinatura

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

- Quixadá-CE
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES

AZ
\\ -

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 licitatóho, 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
icitatório, 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. José Jorge itias, S/N
Campo Velho, 63907-010

- Quixadá-CE

V/
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

- SRP

Aos XX dias do mês de XXXX de
, o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N°
/
- , com
sede à
, através da Secretaria Municipal de
, sendo facultado seu
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n°
2022.07.25.01-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria
RESOLVEM: registrar os preços para o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos,
acessórios, Equipamentos de Proteção Individual-EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil
Municipal-GCM e Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do
município de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por lote,
oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os lote n°
foi classificada em 11lugar o licitante vencedor
representada pelo Senhor Sr.
, inscrito no CPF n°.
, que entre si, justo e
avançado a presente ata, devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o
Processo n° 2022.07.25.01-PERP pelas cláusulas e condições a saber:
CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos,
acessórios, Equipamentos de Proteção Individual-EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil
Municipal-GCM e Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do
município de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência
e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES:
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços.
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, para fins de liquidação.
c) Efetuar o pagamento á CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de
Preço.
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro
das normas da Ata de Registro de Preço.
e)Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado.
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO.
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos
medicamentos fornecidos.
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao
objeto, quando necessário.
k)Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos
TENS, fixando prazo para sua correção.
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de
Referência do Edital.
Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da convocação.
Trav. José Jorge.Mtias, SIN
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, .
1*5
star nome
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF.
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada.
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável.
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal.
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas
reclamações se obrigam prontamente a atender.
h)não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do
FORNECIMENTO a que está obrigada.
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão.
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para
apreciação.
k)fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados.
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de
Referência do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PAGAMENTO:
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa,
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da
Proposta.
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas)
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do
município de Quixadá-Ce.
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores,
observadas as disposições editalícias e deste termo.
Subcláusula Quarta - 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.
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma
única nota fiscal/fatura.
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas,
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal.
CLAUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas à
utilização do Sistema de Registro de Preços.
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, fa'çultando-se a realização de licitação específica para o
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FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de
''MENTO em
igualdade de condições.
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os
fornecedores para o qual será emitido o pedido.
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras.
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 10 §
3° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme
art. 1° § 40 do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).
CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma
correta;
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de
Quixadá eventuais desvantagens verificadas;
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata,
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA- DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria de Segurança
Pública, Trânsito e Cidadania, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos
PRODUTOS registrado;
b)monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar
novas certidões ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata;
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãk participantes possíveis alterações ocorridas.
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interess "a ".oderão ser
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços:
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n9
8.666, de 1993.
§ 10 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
§ 22 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 39 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLAUSULA NONA- DA VALIDADE DOS PREÇOS:
9.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
Subcláusula única • Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Quixadá não
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e
ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido.
Subcláusula Primeira - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem
necessárias cláusulas de obrigações futuras.
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do
respectivo crédito orçamentário.
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento.
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de:
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro de
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras; \
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
- 4 .encia da
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim
sucessivamente.
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no
Termo de Referência, no período de 12 meses.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO:
Os ITENS serão:
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem
de FORNECIMENTO;
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e
conseqüente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de
fornecimento;
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório.
Subclúsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos.
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade mínima de 60 (sessenta) dias, de acordo
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES:
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". Referida penalidade
é de competência do município de Quixadá.
f) As penalidades previstas nas alíneas "d" e e" poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída do
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 41da Lei 10.520/2000, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem:
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital.
2-Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços;
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente:
4- Comportar-se de modo inidôneo;
5-Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
6- Cometer fraude fiscal;
7-Falhar ou fraudar na execução deste Pregão.
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na
condição anterior:
\
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1-Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito.
2-Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá.
3-Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão.
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às de
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93.
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pelo município de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea "g", a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea "g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as de multa, elencadas nas alíneas Ubfl e "c" da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem
efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS:
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS:
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido;
a)Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior;
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado
dos insumos que compõem o custo do material;
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n°
8.666193;
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata.
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser
aceita pelo município de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata.
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor
relativas ao Registro.
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá:
a)A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados
no mercado;
b)A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços;
c)Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado;
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito,
conforme a seguir:
- Por iniciativa da Administração:
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;
b)Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao registro de preços.
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da
publicação.
\
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Subcláusula Terceira • A solicitação da contratada para cancelamento dos preços r'
"deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penal idades previstas
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

A

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao município de
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações.
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da município de Quixadá
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93).
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será
faturado em conformidade com a Ordem de serviços.
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas,
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA.
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o
recebimento da Ordem de fornecimento.
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na
Proposta de Preços, durante horário comercial.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com base no art. 71, § 21do
Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no
art. 15 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para registro de preços não é necessário
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábir.
Subcláusula Única - As despesas do exercício subseqüente correrão à conta da dotação consignada para esta
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário.

A

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO:
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de
recebimento.
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisão da contratação:
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao
município de Quixadá;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do
município de Quixadá.
Subcláusula Terceira- Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação.
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA PUBLICAÇÃO:
19.1. O município de Quixadá providenciará a publicação resuiida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15,
§ 2a da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
\
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS:
20.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os cha . a ".s omissos,
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO:
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará.
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da
Lei n'8.666193.
Quixadá-Ce, - de
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
ÓRGÂO GERENCIADOR

(OMI$SÀO D

SECRETARIA DE
ORDENADOR DE DESPESAS:

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
1. SECRETARIA DE
ORDENADOR DE DESPESAS:
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADO o..
COMLssiO P'

01, RAZÃO SOCIAL:
C N PJ:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:
RG:
CPF:
BANCO:
AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS,
MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS
Quixadá-Ce, - de

de

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°
, celebrada entre o
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à
realização do Pregão Eletrônico n° 2022.07.25.01-PERP.

LOTE

, CNPJ N°

LICITANTE VENCEDOR:
TEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QTD

VALOR
UNÁRIO R$

VALOR TOTAL DO LOTE -R$
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ANEXO V— MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, D
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
E DO OUTRO LADO, A
EMPRESA
, PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:
O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da
com
sede à Rua
, n° , Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
, neste ato representada pelo
Ordenador de Despesas da Secretaria da
, Sr.
, inscrita no CPF n°
doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
estabelecida na
, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
neste ato
representada pelo(a) Sr(a).
, portador(a) do 0FF n°
, apenas
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1.0 presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019. na 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, nos termos do
Pregão Eletrônico n° 2022,07.25.01-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato
independente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
21. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de fardamentos, acessórios, Equipamentos de
Proteção Individual-ER e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal-GCM e
Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do
município de Quixadà-Ce, tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência do
edital e da proposta adjudicada.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO N°
2022.07.25.01 .PERP.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
, correndo
A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de
por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o
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caso, e as demais características que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura XÍS
comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferênci' Ff,.i;, 3_
dos bens.
Ruivica
PARÁGRAFO TERCEIRO
COI.33ÂO D
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo, \Y*çAo,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de
compra de que trata a Cláusula Terceira.

-

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
4.1. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela Secretaria de
. Nos
moldes do termo de Referência - Anexo 1 do edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a
assinatura e o número do CPF, emitido pela Secretaria de
, do servidor do
CONTRATANTE responsável pelo recebimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado.
3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas
atualizadas, observadas as condições da Proposta.
5.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante
do município de Quixadá-Ce.
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 subitens anteriores,
observadas as disposições editalicias e deste termo.
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.
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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, par.
vehficação de todas as condições de regulahdade fiscal.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O contrato terá vigência até
, contados da data da assinatura deste termo de
contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
alteração do OBJETO.
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
7.1. O valor do presente contrato é de R$
) e onerará recursos orçamentários na
(
Dotação Orçamentária:
. No Elemento de Despesas:
. Fonte de Recursos:

PARÁGRAFO ÚNICO - REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:
7.1.1. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação
Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste.
7.1.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida
a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da
Administração para a justa remuneração da aquisição, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada
e consolidada.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à
CONTRATADA:
a. Designar, por escrito, o funcionádo responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a
execução deste contrato, dos bens adquiridos;
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessários.
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na
execução do contrato;
e.Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;

f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a
execução do contrato;
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g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h.Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes d.
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i.Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação.
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme
art. 65 da Lei 8.666/93.
m. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste
contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a. Indicar formalmente o funcionáho responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução
contratual;
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas
instalações;
c.Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a
ser solicitados;
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
10.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será feito pelo
Servidor(a)
e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993.
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do fornecimento e do contrato.
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos
critérios previstos nos anexos do edital.
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao vehficar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 11do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
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com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações
15
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso.
r'
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotand'
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1
__-j'
ççuw
e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993.
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico,
quando disponível.
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da
fiscalização.
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei n° 8.666, de 1993.
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à
execução do fornecimento alocada.
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993.
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas,
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70 da Lei Federal n° 10.520. de
17 de julho de 2.002.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o caput" desta cláusula, serão conduzidos
no âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo
órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as
multas conforme legislação vigente.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade
competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
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PARAGRAFO QUINTO
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às
multas que eventualmente forem aplicadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Fica ajustado, ainda, que:
14.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a)o Edital Pregão Eletrônico n° 2022.07.25.01-PERP e anexos;
b)a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c)Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

xxxxxxxxx
Secretario(a) de
CONTRATANTE

xxxxxxx
Razão Social
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
CPF N°:
2.
CPF N°:

Jor
=
IN
Trav. José—
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

PREFEITURA DE

,'

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

ANEXO 1 DO CONTRATO N°

LOTE
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA UND.

VALOR.
QTD. UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL DO LOTE

/séJ1t?9e S/N
Trav. Jo
- Quixadá-CE
63907-010
Campo Velho,

-R$

VALOR
TOTAL
R$

PREFEITURA DE

AV

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

,
AVISO DE LICITAÇÃO
COM' t

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados,
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.07.25.01-PERP, do tipo menor preço por
lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos,
acessórios, Equipamentos de Proteção Individual- EPI e calçados para atender as necessidades
da Guarda Civil Municipal-GCM e Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de
Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1.
Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 01/08/2022; 2. Fim do recebimento
de propostas: às 08hs00min do dia 15/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das
08hs01min às 08h59min do dia 15/08/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às
09hs00min do dia 15/08/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no
site:www.tce.ce.gov.br.

Quixadá-CE, 28 de julho de 2022.
P

JO

DE PAIVA JÚNIO
PregoeWo

—

PUBLICAR, para circular no dia 01/08/2022, nos seguintes veículos de comunicação:
• JORNAL O ESTADO
• DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ
• DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ

UNIDADE ADMINISTRATIVA - Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania.

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

PREFEITURA DE

Ar

QUIXADA
Gabinete do Prefeito
Comissão Permanente de Licitação

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.07.25.01-PERP, cujo objeto é
Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos, acessórios, Equipamentos
de Proteção Individual- EPI e calçados para atender as necessidades da Guarda Civil MunicipalGCM e Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e
Cidadania do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 28 de julho de 2022 no flanelógrafo
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Quixadá/CE, 28 de julho de 2022.

José hi-dPiva Júnior
Pregoeiro

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

-
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DATA DA ASSINATURA

29 de Julho de 2022
Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código ldentificador:72E3 1 AE8

Quixadá/CE, entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC e a Fundação de Geração de Emprego. Renda e Habitação
Popular - FUNGETH. Prazo de vigência: 12 meses. Assina pela
contratante: Eduardo Kelton Femandes Dantas Resende. Dat
assinatura do contrato: 14 de julho de 2022

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
DECRETO LEGISLATIVO N° 534 DE 28 DE JULHO DE 2022.
CONCEDE O DIPLOMA EMPREENDEDOR
QUIXADAENSE AO GRUPO SUPER SÃO
GERALDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Quixadá faz saber que o
Plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo.
Art. V. Pelo trabalho desenvolvido através de varias unidades do
comércio atacadista e varejista há 50 anos no Município de Quixadá,
fica concedido, nos termos da Lei N° 3.134/2022, o Diploma
Empreendedor ao Grupo Empresarial Super São Geraldo.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.
Câmara Municipal de Quixadá-Ce, em 28 de Julho de 2022.
UNDO NONA TO NUNES DA SILVA
idente
Publicado por:
Abinadabe Gomes da Silva
Código Identificador:29132A548
CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
DECRETO LEGISLATIVO N° 535 DE 28 DE JULHO DE 2022.
CONCEDE A MEDALHA FERREIRA BARROS
AO SENHOR PAULO JÚNIOR DA SILVA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Quixadá faz saber que o
Plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto Legislativo.
Art. 1°. Pela atividade desenvolvida na área da música como
com atuação em Quixadá, fica concedida a Medalha Ferreira
(Maestro Zé Pretinho) ao Sr. Paulo Júnior da Silva, conhecido
Véi Chegou", natural do Município de Ereré-CE.
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
publicação.

cantor
Barros
por "O
de sua

s

ara Municipal de Quixadá-Ce, em 28 de Julho de 2022.

RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA
Presidente
Publicado por:
Abinadabe Gomes da Silva
Código ldentificador:8AD3DC4C
FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO RENDA E HAB.
POPULAR
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação
n° 2022.07.11.001. Contratante: Fundação de Geração de Emprego,
Renda e Habitação Popular, toma público o extrato do contrato
resultante da Dispensa de Licitação n° 2022.07.11.001: n°
2022.07.11.001 -Valor global: R$ 108.800.00 -Contratada: Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, através de sua
representante legal, a Sra. Débora Sombra Costa. Unidade
Administrativa: Fundação de Geração de Emprego, Renda e
Habitação Popular. OBJETO: Contratação de cursos para geração de
renda e promoção do empreendedorismo no Município de

tTuIica
Francisco Thiago Pe
se Qu
Código Identificaor:BC

c,
41
SECRETARIA DE SAÚDE
\
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Município de
Quixadá, através da Secretaria de Saúde toma público o extrato das
Atas de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico n°
2022.06.15.0I-PER.P: ATA N° 2022.06.15.01-A - SRP - Valor
global: RS 8.651.754.85 - CONTRATADA: CMF Distribuidora de
Medicamentos EIRELI, através de seu representante legal, o Sr.
Cassio Costa Forti; ATA N° 2022.06.15.01-11 - SRP - Valor global:
R$ 3.822.969,60 - CONTRATADA: Cal] Med Comercio de
Medicamentos e Representação LTDA, através de seu representante
legal, o Sr. Denizard de Sousa Custodio; ATA N° 2022.06.15.0I-C SRP - Valor global: RS 1.561.606,22 - CONTRATADA: Nutrientes
Med Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP, através de seu
representante legal, o Sr. João Luiz Nogueira de Freitas; ATA N°
2022.06.15.01-D - SRP - Valor global: R$ 756.226,90 CONTRATADA: GB Comércio e Distribuição LTDA. através de seu
representante legal, o Sr. Adriano Holanda Ferreira; ATA N°
2022.06.15.01-E - SRP - Valor global: R$ 187.044,60 CONTRATADA: Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Afonso
Pinheiro Torres Junior. OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Prazo de vigência: 12 meses
contados a partir de suas assinaturas. Assina pela contratante:
Secretária da Saúde, a Sra. Lady Diana Arruda Mota. Data das
assinaturas das Atas de Registro de Preço: 26 e 27 de julho de 2022
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identiflcador:BA399C28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA,
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 2022.07.25.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de
fardamentos, acessórios, Equipamentos de Proteção Individual- EPI e
calçados para atender as necessidades da Guarda Civil MunicipalGCM e Agentes Municipais de Trânsito, junto a Secretaria de
Segurança Pública, Trânsito e Cidadania do município de QuixadáCc. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das
08hs00min do dia 01/08/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às
08hs00min do dia 15/08/2022; 3. Abertura e Julgamento das
propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 15/08/2022; 4. Inicio
da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 15/08/2022,
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada á
Trav. José Jorge Matias, s/n, 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE,
das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br.
JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR,
Pregoeiro

www.diariomunicipal.com.br/aprece

Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz

Código ldentificador:B8E561324
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Fortaleza, Ceará. Brasil e Segunda-feira. 12 de agosto de 2022 e O ESTADO

Vagas tentpo*tas. O IBGE prorrogou para 3de agosto o prazo final de inscrições para o processo
seletivo com o objetivo de contratar recenseadores para o Censo 2022. São 15.075 vagas temporárias

ECONOMIA
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para tiabat-õdores com ensino fundamental completo. A remuneração será conforme a produção.

.

.
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RUBENS FROTA

ECONOMIA

Diesedução zero até dezembro
A Petrobras foi curta e grossa: o preço do óleo diesel não
deve cair até o final do ano. Segundo informou, na última
sexta-feira (29), a estatal, a expectativa é que o combustível mantenha os níveis atuais. Mas há possibilidade de aumento - provavelmente depois das eleições, já que, antes.
pegaria ruim para quem quer seguir no trono. O litro do
diesel SIO é vendido por R$ 7.55, na média nacional, de
acordo com os dados mais recentes da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis). Caiu
só 1,7% desde a implementação do teto de ICMS (Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Com a queda no preço do barril de petróleo e da cotação do dólar, a
Pctrobras anunciou duas reduções no valor da gasolina nas
refinarias, mas nenhuma para o óleo diesel.
Falando cm valores, o preço médio do diesel comum terminou o mês de julho em alta de 4.84% comparado a junho a
R$ 7,78 por htro marcando uma sequência de elevações que
se estende desde dezembro de 2021, mostraram dados do lodice de Preços Tickct Log (IPTL) nesta última sexta-feira (29).
O
-10, na mesma linha, aumentou 4,75% e foi comer,ali
7,88 reais nas bombas de abastecimento do Pai&
Op
o combustível é pressionado pela redução na oferta
global. Com o aumento da demanda no Brasill por causa do
transporte da safra de grãos de agosto a outubro, o risco de
desabastecimento tornou-se uma preocupação do mercado.
Por isso, aumento antes das eleições pega mal, pois tudo o que
precisa de diesel para chegar às prateleiras sobe junto.

Bandeira verde

Novo bloqueio

A conta de luz continuará sem cobrança adicional
em agosto, segundo
determinação da Agência
Nacional de Energia
Elétrica (Aticei). Segue
vigente, então, a bandeira
tarifária da cor verde, que
não acrescenta custos aos
consumidores com base
no gasto mensal de energia
elétrica. A expectativa da
Agéncia é que a bandeira
verde - em vigor desde 16
de abril - continue acionada até o final do ano devido
à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas.
Que assim seja!

Uma semana após bloquear R$ 6,739 bilhões do
orçamento-geral da União
para 2022, o Governo fez
bloqueio adicional de R$
2.101 bilhões para preservar o funcionamento de
alguns serviços públicos. A
medida consta de decreto
editado ainda na sexta-feira (29), à noite. por
Bolsonaro. Segundo a
Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, os R$
2,101 bilhões recomporão
a verba de despesas que.
apesar de não serem obrigatórias, são consideradas
inadiáveis e relevantes.

fl,

overrio reduz atiquota em 35%

O Governo editou, no sábado (30), um decreto que
determina a redução de 35% do IPI sobre produtos
que não são fabricados na Zona Franca de Manaus. A medida vem após uma decisão do ministro
Alexandre de Moraes, do STF, sobre o tema. Em
fevereiro, o Governo havia cortados IPI em 25%,
e ampliou o corte para 35% em abril. Moraes
suspendeu a ampliação para bens que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Os produtores
da região não pagam ÉPI e, portanto, não seriam
afetados pelo corte linear do tributo.

INSS remoto

Astúcia

Segurados de Previdincla
Em meio á pressão
que esperam por pericia
kcionhrta,que iavou a
mérica há mais de 30 dilas
indústria a encalhar o ternapoderio cadastrar doctenen- doo de seus pradiutas pera
oferecer vers6es menores e
tação méca pele app Meu
com preços mais baixos ao
S, para avaBação remoto
consuutido., os bens com
do atestado por perito
médico.A portaria corIita
maior redoção foram os
7, publicada no DOU pe
suosa pronlua, segundo a
Miaistitio do lOdoalio e pek, Radar Scenntecfi, pbtafonssa
de dados do varejo. Segundo
BISS, dispensa a emissão
de parecer conclusivo da
a pesqiása, a denkiulçio foi
de 10% no volume média.
Perícia Médica Federal para
incapacidade leboral do
Opreço,porsuavez - e
curlosamente -,caiu 1%.
segurado.A portaria previ,
'Normabisenta' -e recenteaind que a concessão
desse tipo de beneficia será
mente -,o tamanho encalhe
e o preço salta. O povo
feita por meio de análise
brasileiro é multe passivo.
documental do PJSS,

Auxilio Brasil: Alerta de golpe do consignado

~w111 1#Á

Entidades de defesa do consumidor
já relatam fraudes
envolvendo o crë-

tem juro de 79% ao ano

-?ç _

flUUff
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OMI
Entidades de defesa do consumidor dizem que a oferta do produto pode\° SS1DE
levar essas famílias ao superendividamento e aumentar a vulnerabilidade
..

Desempregada e mãe de
quatro filhos. Amanda Prado já teve mais de um pedido de empréstimo recusado.
O sinal verde veio quando
teve o cadastro pré-aprovado em uns correspondente
bancário do Banco Pan, há
duas semanas, para obter o
crédito consignado destinado aos beneficiários do Auxilio Brasil.
A modalidade ainda não
foi regulamentada, mas os
beneficiários já estão recebendo e aceitando ofertas
de empréstimos de correspondentes bancários. Os
grandes bancos privados
não devem oferecer esse
tipo de crédito.
Para simular o empréstimo, bastou a Amanda for.
necer os números de RG,
CPF, conta bancária e o código familiar do benefício.
Agora, aguarda a sanção
do governo Jair Bolsonaro
(PL) para receber em sua
conta bancária ES 2.056.
No prazo de 24 meses, pagará parcelas de ES 160
-descontadas diretamente
do auxilio- a juros de 4.99%
ao mês (79% ao ano). Eu
quis fazer esse empréstimo para poder comprar as
coisas para os meus filhos,
roupas que eles estão necessitando e coisas para a
casa. Estou passando muita
dificuldade' afirmou.
De acordo com fontes
do governo, a tendência é
que o prazo do empréstimo seja de até dois anos.
Quanto ao limite máximo
de juros, o tema está em
discussão.
Amanda, que viu o
anúncio feito por uma
amiga e entrou em contato
em busca de socorro financeiro, diz não ter pensado
na possibilidade de perder
o beneficio social antes de
ter quitado a divida.
Pela proposta aprovada
no Congresso, essas famílias podem comprometer
até 40% do Auxilio Brasil

com empréstimos. Esse valor equivale a ES 160 sobre
os atuais R$ 400. Quando
o benefício subir para R$
600, de agosto a dezembro,
o limite vai para R$ 240
-isso significa que, quando o Auxílio Brasil voltar
para R$ 400, cm Janeiro, o
comprometimento da renda vai subir para 60%.
Na avaliação de entidades de defesa do consumidor e especialistas
em finanças, a oferta do
produto pode levar essas
famílias ao superendividamento e colocá-las novamente em situação de vulnerabilidade.
Uma preocupação são
as taxas de juros, que devem ficar praticamente no
mesmo patamar do crédito
pessoal sem desconto em
folha (atualmente em 87%
ao ano). Também estarão
mais próximas do cheque
especial (133% ao ano) do
que do consignado para
beneficiários do INSS. que
é de cerca de 25% ao ano.
Isso porque as pessoas
que recebem o auxilio não
têm uma renda vitalícia,
mas um benefício temporário. Ou seja, podem deixar de receber o pagamento
caso não atendam mais aos
critérios do governo. A divida, no entanto, permanece.
Por isso, as garantias para os
bancos são menores.
lone Amorim, economista e coordenadora do
Programa de Serviços Financeiros do ldcc (instituto de defesa do consumidor), afirma que o
argumento de que a linha é
uma opção de crédito mais
barato para essas famílias
não se sustenta.
A gente [ldecj tem recebido muitas criticas dizendo que tem de garantir
o direito ao crédito de baixo custo. Como se tivesse
algum crédito barato no
Brasil. Esse que vai ser disponibilizado para o Auxi-
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lio Brasil, que pode beirar nado.
100% ao ano, é muitíssimo
No final do primeiro
caro", diz a economista.
trimestre deste ano, o vaCom essa taxa, o adian- lor da renda que poderia
tamento de até ES 2.400, ser comprometido já havia
como tem sido anunciado passado de 35% para 40%.
por algumas financeiras, Segundo dados do Banco
pode custar praticamente Central, no período, houo dobro para o benefici- ve uma alta de 130% nas
ário e comprometer sua concessões, para ES 13,4
renda por até dois anos.
bilhões em abril.
Ao mesmo tempo que o
O crescimento foi pugoverno concede o benefi- xado por essa mudança rccio, ele transfere para o se- gulatória especifica para o
tor bancário 40% desse va- beneficiário do INSS, mas
lor. Então essas famílias vão todas as demais modalidacontinuar em uma situação des de crédito pessoal tamde vulncrabilidade afirma. bém cresceram ressaltou
O presidente da Abefin o chefe do departamento
(Associação Brasileira de de Estatísticas do BC, FerProfissionais de Educação nando Rocha.
Financeira), Rcinaldo DoO mês de março também
mingos, diz que os bene- foi marcado pela liberação
ficiários do INSS que ga- do crédito consignado a
nham o salário mínimo e quem recebe o BPC/Loas
têm uma renda vitalícia já (Beneficio de Prestação
enfrentam dificuldade cm Continuada) -idosos que
viver com esse comprome- tenham a partir de 65 anos
timento de renda, situação ou pessoas com deficiência
que se agrava no caso do de qualquer idade cm situauxilio.
ação de miséria social.
Pegar o crédito só é váQuando soube da autorilido, segundo ele, para zação do governo para essa
quem tem a perspectiva de categoria. Morgana Gomes
conseguir viver com um decidiu recorrer ao emprésbenefício de ES 360 até timo consignado para ajudezembro e de ES 160 por dar nas despesas médicas
mês a partir de janeiro.
da mãe, Eni, 74. que tem
0 crédito consignado, demência e depressão e vive
em vez de beneficio, pode hoje cm uma casa de repouser um grande vilão nessa so em Porto Alegre.
história. Pode levar )essas
O salário mínimo recefamílias) a uma situação bido pela idosa é insufimuito pior do que )à estão. ciente para cobrir os gasUm beneficio de sobre- tos mensais em torno de
vivência jamais pode ter R$ 2.000. incluindo mequalquer valor sendo des- dicamentos, consultas e a
contado' afirma.
mensalidade da clínica.
A medida aprovada pelo
"No inicio, tirei ES
Congresso, além de per- 3.000 para pagar uma divimitir o empréstimo con- da que já vinha se acumusignado para quem recebe lando no cartão de crédito,
o Auxilio Brasil. define com compra de fraldas e
que beneficiários do INSS medicações. Agora ficou
(Instituto Nacional do Se- melhor, tenho uma reserguro Social) terão a mar- va para os gastos com ela'
gem consignável ampliada disse Morgana, que solicitou
de 40% para 45%. sendo em nome da mãe um emprés5% reservados exclusiva- timo no valor de ES 17.000 a
mente para operações com ser pago em 72 parcelas de
cartões de crédito consig- ES 434. (Folha Prcss)
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VENDE-SE CASA, PRÓXIMO AO NORTH SHOPPING
E RIOMAR KENNEDY
Uma suite e 2 quartos confortáveis, banheiro, coronha,
dependência de empregada com banheiro, garagem e quintal.
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