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ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria de Segurança Pública. Trânsito e Cidadania; Secretaria de Agricultura Farni!iereç,./ 
e Desenvolvimento Rural; Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria do Planejamento e Finanças. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
de veiculos para atender as necessidades das secretarias do municipio de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Item. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 
LOCAL DO PREGÃO: vAvw.bllcompras.org  br 'Acesso Identificado no link -licitações'. 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 14/09/2022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs01min do dia 28/09/2022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 28/09/2022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 28109/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Podaria n° 1304.002/2022 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 HABILITAÇAO, referentes á 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 ide agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N°8.078190 (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 juridica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regulandade 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 Municipio de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa juridica 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 minimo. 
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 eletrõnico 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 
Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
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13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formaNe-freçõs relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras: 
14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com característica de 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. ÕRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública municipal 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. ÕRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão á ata de registro de preços. 

1 -DO OBJETO 
1 1 - Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos para atender as necessidades das secretarias do município de Quixadá-Ce. 

MN 
1.2 - Compõem o presente Editat, os seguintes anexos: 
ANEXO 1-TERMO DE REFERENCIA; 
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 juridica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil . BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2,1.1 -Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservãncia de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante: 
2.1.2W 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 á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 	 \ 
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2.4 - 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, què11ies fenham sido --
aplicadas, por força da Lei flQ  8.666 193 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:/icertidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
fl Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 
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 Pais; 

• i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 91, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n°8.666193 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.1 - 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 fisicas ou juridicas 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 minimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 51, inciso III. da Lei n°. W.520/2002; 
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217 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistemrdêrão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2 18 — As pessoas juridicas 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; 
219 - 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 inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasilia - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame: 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias: 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 70  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante ás 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuizo de qualquer sanção criminal cabivel. 
1) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta antenorrnente cadastrada ou substitui-la. 
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 interior), 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 fomecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas á 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: 
a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas. rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
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3.7.2-A proposta final devera ser documentada nos autos e será levada em consideração no A=ú execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.21-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° 8.666193). 
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 altematvas 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 vinculo à proposta de outro licitante. 
3.7.6-As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis 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 vicios 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. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 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. 
4.8-0 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. 
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-0 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 aberto",  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 periodo 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. 
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
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417-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for rebtdo'- 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 acessivel 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 sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21-O Critério de julgamento adotado será o menor preço, 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 á 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 ais. 44 e 45 da LO 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 exercicio 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 lances). 
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°. § 
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. 
4.33-0 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 VENCEDORA 
4.35.1-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e á compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 71  e no § 91  do aftr26- ó Decreto n.° 
10.024/20 19. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 145512018 -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 á 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: 
4.35.6-0 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. 
4.35.7-0 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 
caracteristicas 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 

roposta
4.35.9-Os licitantes deverão colocar á disposição da Administração todas as condições indispensáveis á realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua 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 á 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 á 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 á 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:Iícertidoes-
apf.apps.tcu .gov.br/) 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritáno, por 
força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela práhca de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
juridica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpediti0S1t etas, 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 vinculos societádos, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente á 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 á 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 

r 	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 CRFIFGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições, 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÓNICO N° 2022.09.08.01-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, 

ON 	5.13.2 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverã, 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 periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento á 
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. 

514— 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: Certificadr-dar'tondiçâo de 
Microernpreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br:  
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores: 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido  pelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

f). 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 ou Municipal (FIC ou lSS): 

5.14.3- RELATIVA Á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) - a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida 
Ativa da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. 
de 2 de outubro de 2014): 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatôrio, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede. ou outra equivalente, na forma da lei: 

,> 	c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT,  

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  

5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição: 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores: 
5,14.3.3 - A não-regularização da documentação. no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuizo 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 minimo 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 duvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equi'-de-Apoio, poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1- Prova de capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. O 
Capital Social deverá ser comprovado através da Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento 
equivalente, emitida em data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para abertura da presente licitação. 
5.14.5.2. Certidão Especifica dos atos registrados expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, emitida a 
data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada para abertura da presente licitação. 
5.14.5.3. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.4. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do ai. 58 da lei n° 11,101/2005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.5. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.6. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.7. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando ainda, no 
balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho 
Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa; 
5.14.5.8. No caso de empresa recém-constituida (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. 

5.14.15 .  DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 70  da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 -ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabiveis, de não haver Fatos impedjtivos quanto a nossa participação em licitações ou 
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contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modeldifresentado 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 AFASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes á 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 regulandade. bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu periodo 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 preámbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
postenormente, 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 prejuizos 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. 
1.9.2 - 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 apresentar prbposta 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 exercicio 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 ternos 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 á sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás 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 foro 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 á 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 eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados. no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá: 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatõrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada. assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
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°. 10.02412019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetiveis 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 adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso a 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 memonais 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.brflicitacoesl  - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelôgrafo 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 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrtnico, 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 retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará ás 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 prejuizo da aplicação das sanções cabiveis. 
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, §11  da 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 eletrõnico (that'). e-mail, ou, ainda, fac-simile, 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 ás 
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 tituIr da origem desta licitação. 
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10.3 - O titular da ongem desta licitação se reserva o direito de não homologar ou revogar o presente processo, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação 
escrita. 

11. 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 á Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 21 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 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. 

12. DILIGÊNCIA: 
121. Em qualquer fase do procedimento licitatôrio, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 

ON 	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 onginariamente 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 obedecer às 
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. 
13.210 Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, 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 á 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 fornecimento 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 possiveis 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 § 10  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Ari. 12.  §\0  do Decreto 7.892)2013) 
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13.6. A Ata de Registro de Preços produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de s'O-asstnatura e vigera 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Municipio a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas 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 á 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 Municipio convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 

S 	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 económico-financeira, 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
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 10  colocado 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 Municipio 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 
151. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
15.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
15.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de credito 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 Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 

'1 
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15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE" às certidões apresentadãrparà verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficara 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 inidõneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumpnr prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadà-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-ã, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. sem prejuizo 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 prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, á 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 ilicitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do Orgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
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: licitacao©quixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge Matias Lobo, si n, Bairro Campo 
Velho. CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 

Trav. Jose 'Jor\ S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 	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. 
17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores á data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital, 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsidios 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 niveis artificiais e 
não competitivos; 
d) "Prática Coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas ou sua 
' 	propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatôno ou afetar a execução do contrato. 

e) Prática Obstrubva: (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir matenalrnente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercicio 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 fisica, 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 á 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 
fisica 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 civeis. 

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 

15  
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20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da amplia da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 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 - É facultada ao Pregoeiro ou â 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 inicio 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 - É 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. 

,,.. 	>/ /- - 
' 	Armstr& BraíFefreira 
Secretário e Ordenador de Despesas da 

Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÉNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos para atender as necessidades das secretarias do município de Quixadá-Ce. 

2. DA JUSTIFICATIVA: 
2.1. 	A presente contratação se justifica pela necessidade de manter a frota oficial de veículos automotivos das 
diversas secretarias do Município de Quixadá/CE, em perfeitas condições de uso e em bom estado de conservação, 
à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no caso de situações emergenciais, pronta 
para receber o atendimento e assistência devidos, o que é primordial para o seu funcionamento. Além disso, essa 
se toma necessária tendo em vista à segurança dos usuários dos veículos. 

O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de serviços com previsão de 
execução parcelada, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 30, incisos II, III e IV do Decreto 7.89212013. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DO OBJETO: 
3.1. Das especificações, quantitativos e valores: 

n' EM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO HORAS 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS 
LEVES 

HORA! 
HOMEM 

6.600 169,00 1.115.400,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO n' EM 1 R$ 1.115.400,00 

ITEM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO HORAS 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2 
SERVIÇOS 	DE 	MÃO 	DE 	OBRA 
MOTOCICLETAS 

HORA! 
HOMEM 

3.200 127,15 406.880,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 2 R$ 40688000 

ITEM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO OTO HORAS 
VALOR UNrTARI0 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS 
PESADAS 

HORA! 
HOMEM 

2.500 200,45 501.125,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DOifEM 3 R$ 501.125,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 2.023.405,00 (dois milhões, vinte e três mi, quatrocentos e cinco reais). 

3.2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO POR SECRETARIA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO HORAS 

1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS LEVES HORMIOMEM 4.800 

2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MOTOCICLETAS HORNHOMEM 1.200 

3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS PESADAS HORAJHOMEM O 

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD HORAS 

1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS LEVES HORWHOMEM 400 

2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MOTOCICLETAS HORMIOMEM 840 

3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS PESADAS HORMIOMEM 2.500 

Trav. José,À6Te, S/N 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ubsfrj A," 
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nEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULOS LEVES HORA/HOMEM 800 
2 SERVIÇOS DE k&&O DE OBRA MOTOCICLETAS HORA/HOMEM 800 
3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MAQUINAS PESADAS HORA/HOMEM O 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

[TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULOS LEVES HORM-1OMEM 600 
2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MOTOCICLETAS HORA/HOMEM 360 
3 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MAQUINAS PESADAS HORA/HOMEM O 

3.3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 
3.3.1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Refere-se à análise técnica e programada do veículo em condições de uso e 
funcionamento, visando evitar que tenham defeitos maiores. 
3.3.1.1. Os serviços de manutenção constam na verificação da parte elétrica, motor, suspensão, cambagem, 
balanceamento, alinhamento, mecânica em geral e demais pontos que se enquadrem no serviço de manutenção, 
compreendendo ainda, troca de peças e acessórios, desde que comprovada sua inadequação. 
3.3.1.2. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados com uma periodicidade de 03 (três) meses, ou seja, 
04 (quatro) vezes ao ano ou em intervalo de 10.000 Km (dez mil quilômetros) por veiculo. Nos serviços a serem 
realizados nas motos, a troca de óleo e kit de rodagem deverão ser feitos seguindo a orientação do fabricante. 
3.3.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Refere-se ao conserto dos veículos em função de defeito ou dano material 
registrado que possa comprometer sua utilização. A manutenção corretiva será efetuada sempre que houver 
necessidade e poderá ser realizada na parte: elétrica, motor, suspensão, pintura, funilaria e mecânica em geral. Os 
serviços de manutenção corretiva que exigirem a troca de peças poderão ser realizados desde que comprovada sua 
inadequação. 
3.3.3. METODOLOGIA DOS SERVIÇOS 
3.3.3.1. Os serviços deverão ser executados pela CONTRATADA, que disponha de mão-de-obra especializada e os 
equipamentos específicos e que possa oferecer garantia compatível com a do fabricante dos veículos. 
3.3.3.2. A prestação dos serviços se dará mediante a apresentação de ORDEM DE SERVIÇO, devidamente 
preenchida e assinada por servidor do Setor de Transporte designado para tal finalidade. 
3.3.3.3. A CONTRATADA deverá dispor de espaço físico coberto para acomodação de no minimo 20 (vinte) 

Ø 	
veiculos, simultaneamente, e deverá oferecer segurança 24 (vinte e quatro) horas, se responsabilizando pela 
guarda dos veículos e por quaisquer danos causados durante á permanência na sua oficina. 
3.3.3.4. A licitante deverá possuir sistema computadorizado para diagnóstico e aferição de sistemas de injeção 
eletrônica. 
3.3.3.5. A licitante deverá possuir sistema computadorizado para teste e limpeza de bicos injetores. 
3.3.3.6. A licitante deverá possuir Scanner para rastreamento e analise de defeitos, estufa para pintura de veiculos e 
equipamento para alinhamento de direção, cambagem e balanceamento de rodas. 
3.3.3.1. O prazo de execução dos serviços, para cada veiculo, deverá seguir os discriminados, abaixo, a contar da 
data de recebimento da Ordem de Serviço: 

" 	a) Suspensão e feixe de molas, freios, ar condicionado, injeção eletrônica, alinhamento de direção lubrificação e 
lavagem até 02(dois) dias úteis. 
b) Caixa de marcha, diferencial, parte elétrica e sistema hidráulico até 04(quatro) dias úteis. 
c) Mecânica em geral, até 06(seis) dias úteis 
d) Retifica de motor funilaria, capotaria, lanternagem e pintura, até 10(dez) dias úteis. 
3.3.3.8. Os demais serviços serão executados no prazo estipulado na Tabela Padrão de Serviço, fornecida pelo 
fabricante do veiculo 

4. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
4.1. QUANTO A ENTREGA: 
4.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações, prazo e nas condições 
estabelecidos neste instrumento: 	 \ 
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4.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificad6até 2 (dois) dias 
úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados corno 
inadimplemento contratual. 

4.2. QUANTO AO RECEBIMENTO: 
4.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 
contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante. 
4.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de Recebimento Definitivo, após a verificação da qualidade e 
quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente 
aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 
4.3. O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo 
será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a refazer no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da 
entrega. 

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

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Fornecer o objeto licitado dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Quixadá/CE, de acordo o 
especificado neste Termo de Referência observando ainda todas as normas técnicas que regulem a entrega, 
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 

c 	

condição aqui estabelecida; 
6.2. Montar estrutura necessária dentro dos limites do Município de Quixadá/CE no prazo de 10 (dez) dias úteis 

Y
após assinatura do contrato, quando se tratar de empresa de outro município, pois, devido a singularidade dos 
serviços contratados, no caso a manutenção dos veículos ligados a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, se faz 
necessária a instalação de equipamentos e pessoal habilitado no próprio município. 
6.3. A estrutura montada pela empresa contratada deverá ainda: possuir estrutura coberta com área útil disponível 
para receber os veiculos com segurança: disponibilizar-se de estrutura ferramerital especifica para os devidos 
reparos; 
6.4. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, 
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a 
terceiros, em decorrência do fornecimento; 
6.5. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vicios, defeitos ou incorreções; 
6.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Quixadá/CE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução da entrega, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 

Trav. José J 'b, S/N 
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6.7. Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. '- 
6.8. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 
comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
6.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Quixad&CE, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente, bem como dar ciência ao Município de Quixadã/CE, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 
6.10. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICIPIO. no tocante à aquisição do material, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas neste Termo; 
6.11. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
6.12. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras 
pertinentes; 
6.13. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento; 
6.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação: 
6.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao 
estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n°8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual: 
6.16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa 
ou dolo, quando da execução do objeto. não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua 
responsabilidade o fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual; 
6.17. 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 específicas de acidentes 
do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para execução contratual; 
6.18. 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 máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas; 
6.19. Refazer o objeto contratual, que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade 
com as especificações deste termo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da sua notificação; 
6.20. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo oferecido 
em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração; 
6.21. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta 
seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante; 

S 	6.22. Responsabilizar-se integralmente pela observãncia do dispositivo no título II, Capítulo V, da CLT, e na Portaria 
n.° 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação 
correlata em vigora ser exigida; 
6.23. Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos veículos de manutenção, obrigando-se a devolvê-los em 
perfeitas condições de funcionamento, segurança, higiene e limpeza; 
6.24. Realizar a manutenção preventiva com uma periodicidade de 3 (três) meses ou em intervalo de 10.000 Km. 
6.25. Devolver as peças subsbtuídas ao Setor de Transportes desta Secretaria, na embalagem das peças novas; 
6.26. Apresentar à Contratante Cronograma de Execução para o desenvolvimento da prestação dos serviços de 
manutenção preventiva, estabelecendo, horário e dia, conforme periodicidade estabelecida no subitem 6.24 deste 
Termo. 
6.27. Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos veículos em manutenção, obrigando-se a devolvê-los em 
perfeitas condições de funcionamento, segurança, higiene e limpeza: 
6.28. Manter sigilo das informações obtidas em razão da atividade exercida. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através de Ordem de Serviço, ou instrumento equivalente; 
7.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes 
do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n 8.666/1993 e suas alterações postenores; 
1.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, 
solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato; 
7.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrentç da execução do objeto contratual; 
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7.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo: 
7.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 
7.7. Relacionar-se com a Contratada. exclusivamente, através de pessoa por ela credenciada: 
7.8. Apresentar à CONTRATADA Cronograma de Execução para o desenvolvimento da prestação dos serviços de 
manutenção preventiva dos veiculos locados, estabelecendo, roteiro, horário e dia, conforme conveniência. 

8. DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. Em atenção ao artigo 57 da Lei Federal n°8.666193, a execução do presente termo de contrato será fiscalizada 
por servidor devidamente designado para esta tarefa, o qual a Portaria ou Ato de Nomeação serão oportunamente 
juntados aos autos do processo, ao qual manterá anotações e ressalvas acerca da correção ou incorreção da 
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, ao 
qual compete ainda: 
a) Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o pagamento do 
referido contrato, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este contrato; 
b) Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas para a 
tomada dessas providências pela autoridade responsável. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
9.1. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2022 contados a partir da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei de Licitações n.° 8666193 e suas alterações posteriores. 

10. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS BENEFICIADOS COM O OBJETO DESTE TERMO: 
10 1. Veiculos Pesados/Médios/Leves 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

ITEM DESCRIÇÃO VEÍCULO PLACA VEÍCULO OU CHASSI 
01 FIM UNO MILLE ECONOMY 2008 HYS 5077 
02 TOYOTA ETIOS KB XS 152015 PNE - 8336 
03 HONDA CG 125 2008 HYS - 5037 
04 HONDA CG 125 2008 HYS-5057 

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL 

TEM DESCRIÇÃO PLACA VEÍCULO! CHASSUNF!TOMBAMEPITO 
01 HONDA NXR 150 BROS ES 2008 NRC - 7254 
02 HONDA NXRI5OBROSES2008 NRC-7601 
03 HONDA NXR15OBROSES2008 NRC-7991 
04 HONDA NXR15OBROSES2OI1 OCE-0296 
05 HONDA NXRISOBROSES2O11 OCE-0636 
06 vw24,2SOCRM BASCULANTE 2OI3 OSN-3738 
07 MERCEDES BENS ATRON - 2729 2013 OSN - 3F38 
08 jac RETRO ESCAVADEIRA 3C 4X4 2014 PMQ -0130 
09 PATROLcAT 120K CATERPILLAR 2013 PMQ- 1300 
lo XMG ESCAVADEIRA ELÉTRICA KC121 2019 PMQ - 1K12 
11 NEW HOLAND W130 zB CABINE 2012 PMQ -2012 
12 VW CAMINHÃO CAÇAMBA Hm-4066121802002 HWV-4066 
13 vw CAMINHÃO CAÇAMBA HWv-4o66 131802002 HWV-4166 
14 HONDA CG125 FAN 2008 HYS-5017 
15 GMCSILVERADO200I HVZ-8294 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA 

rr EM DESCRIÇÃO 	 PLACA VEÍCULO OU CHASSI 
01 HONDA XLR12SES2002 HWS-4222 
02 HONDA XLRI25ES2002 HWV-3622 
03 HONDA XLR 125 ES 2002 	 - HWV - 3662 

Trav. José 	S/N 
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04 MITSUBISHE L200 4X4 GL 2002 HXMs3sr 
05 TOYOTA HYLUX SW4 27 KYV - 1865 
06 TOYOTMÇYLUXSW42007 HYV-2145 
07 FIAT UNO 2O1I OCS-8020 
08 HONDANXRI5O2O12 016-1913 
09 HONDANXR1502012 016-2253 
10 HONDANXRI5O2O12 016-2333 
11 HONDANXRISO2O12 016-2443 
12 TOYOTAHILUX2OIO PEI-1461 
13 HONDANXRI6O2OIS POC-6883 
14 RENALTDUSTER16D4X22O15 POD•5930 
15 RENAULTDUSTERI6D4X22O16 POO-3240 
16 HONDANXR16O2O18 POS-8628 
17 HONDANXR16O2OI8 POW-5699 
18 HONDANXRI6O2O18 POW-7429 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

ITEM DESCRIÇÃO PLACA VEÍCULO OU CHASSI 
01 GMSPIN2O14 OIM-1260 
02 FIAT UNO 2O12 050-3738 
03 VW60L201967 P004145 
04 (3M SPIN 2014 PMP-5159 
05 FL&T GRAN SIENA 1.4 2021 R18-6A29 

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 á 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 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. 
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ANEXO 11 - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N°2022.09.08.01 .PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrõnica 2022.09.08.01- 
PERP acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva 
de veiculos para atender as necessidades das secretarias do município de Quixadã-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL:  

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

FIEM 1 

TEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD NoRAs VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULOS 
LEVES 

HOFW  
HOMEM 6.600 

VALOR GLOBAL DO ITEMI R$ 

ITEM 2 

FIEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS VALOR UNITÁRIO 
R$ 

VALOR TOTAL 

2 SERVIÇOS 	DE 	MÃO 	DE 	OBRA 
MOTOCICLETAS 

HORA/ 
HOMEM 3.200 

VALOR GLOBAL DO ITEM 2 R$ 

FIEM 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS 
PESADAS 

HORA/ 
HOMEM 2.500 

VALOR GLOBAL DO ITEM 3 R$ 

Valor Global da Proposta R$ 	(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

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

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo como especificado no Anexo 01, deste Edital. 

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

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Trav. José 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §2°, 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, S/N 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 SRP 

Aos XX dias do mês de XXXX de 	o municipio 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 N2  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° 
2022.09.08,01-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria Gestora 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva de veiculos para atender as necessidades das secretarias do municipio de 
Quixadá-Ce, por um periodo de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Item, oferecido pela(s) 
empresa(s), cujas propostas para o Item n° 	foi classificada em 10  lugar 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° 2022,09.08.01-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 contratação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva de veiculos para atender as necessidades das secretarias do municipio 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 periodo de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subclâusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES 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 à 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 compativeis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o municipio de Quixadá 
1) 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. 
b) indicar, no minimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
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e) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital. Termo de Referência e a proposta '?&htada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio 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 á pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do municipio de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio 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 
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. 
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 
municipio 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 editalicias 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. 

CLÁUSULA 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 á 
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, facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficirio do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
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Subcláusula Quarta - O municipio 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 frituras 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 ar?. 10  § 

30  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 
ar?. V § 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 afleraç.ões, para fins de utilização de forma 
correta: 
5.2. Consultar previamente a administração do municipio 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 municipio 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 VIGÉNCIA 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 á 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 órgãos participantes possiveis alterações ocorridas. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo á conveniência e ao interesse público, poderão 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 n2  
8.666. de 1993. 
§ 12  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. 
§ 29 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 á revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
91 Esta Ata de Registro de Preços. documento vinculativo obrigacional. com  caracteristica 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 municipio de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos ã 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 cláusutas 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) Fomecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior á 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 ticitatório, 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 periodo 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 minima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
como 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 
garantirão 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: 
e) 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 municipio de Quixadá pelos 
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na atinea "d'. Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadã. 
f) As penalidades previstas nas alíneas V 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 
ilico visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municipios e, será excluida do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 0 da Lei 10520/2000, 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 inidâneo; 
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 ás 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 demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666193. 
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 á CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas b 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. 

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 especifico, 
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 tornar, comprovadamente, inexeqüivel 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° 
8.666/93; 
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 municipio 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 Ia 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 inacessivel 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. 

Trav. José Jorge,-5/NI 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registra ios deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

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 municipio 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, vicios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio 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 municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÈTIMA- 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, § 2° 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 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 exercicio subseqüente correrão á conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao municipio 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 
municipio de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
municipio 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 municipio 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: 
19.1.0 municipio de Quixadá providenciará a publicação resuiida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, 
§ 2 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

Trav. Jose Jorge;N 

Campo Velho. 63907-010 - Quixada-CE 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
201. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos 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° 8666193, aplicando-lhe quando for o caso. supletivamente, os principios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado, 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 
21 t As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no municipio 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' 8.666/93. 

Quixadá-Ce de de 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	 CPF: 	  
	 CPF: 	  

Trav. José4orSIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P4° 	 

ÕRGÀO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

01. RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
REPRESENTANTE: 
RG: CPF: 
BANCO: 	AGÊNCIA: 	CONTA CORRENTE: 

Trav. José JorgeSJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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 

Quixadâ-Ce, - 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° 2022.09.08.01-PERP. 

ITEM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL 

1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULOS 
LEVES 

HORN 
HOMEM 6.600 

VALOR GLOBAL DO 17 EM 1 R$ 

1V EM 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL 

2 
SERVIÇOS 	DE 	MÃO 	DE 	OBRA 
MOTOCICLETAS 

HORA! 
HOMEM 

3.200 

VALOR GLOBAL DO ITEM 2 R$ 

ITEM 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS 
PESADAS 

HORN 
HOMEM 2.500 

VALOR GLOBAL DO ITEM 3 R$ 

de 

Trav. José Jorge'Matias Lobo, sln 

Campo Velho, CEP no  63907-010 - Quixadá-Ce 
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO co~ DE 

CONTRATO N° 	 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 
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° 	Bairro 	inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada 
pela Ordenadora de Despesas da Secretaria da 	 Sra. 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF 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° 2022.09.08.01-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 Contratação de serviço de manutenção preventiva e conetiva 
de veículos para atender as necessidades da Secretaria de 	 do município de Quixadá- 
Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da 
proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
3.1. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de serviço espedida pela 
CONTRATANTE e deverão ser prestadas na sede da contratada; 
3.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços após, a solicitação da unidade solicitante 
imediatamente. 
3.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, 
através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos 
e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
3.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as 
especificações e quantitativos exigidos, esta sua aceitação condicionada á devida fiscalização dos 
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não 
sejam satisfatórias: 
3.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
3.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou 
serviços com a especificação. 
3.5.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 

Trav. José Jorge Matias Lobo, sfn 
Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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consequentemente aceitação. 
3.6. A contratada deverá fornecer os Bens no horário determinado pela Secretaria Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA- DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
4.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
4.3. 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. 
4.4. 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. 
4.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
4.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA 
5.1. O contrato terá vigência até 31 (trinta e um) dezembro de 2022, contados da data da assinatura 
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme 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 SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
6.1. O valor do presente contrato é de R$ 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	-. Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO: 
6.2. 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 indice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
63. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, 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 principe, 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 equilibrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. II. "d da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

Trav. José Jorge Matias Lobo. s.n 

Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1 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 á 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionária 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 coma 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Municipio 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: 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos 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, previdenciános. fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
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 minima 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. 
k. A contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, caso não possua, deverá 
estabelecer sede dentro dos limites do município de Quixadá para execução dos serviços contratados. 
1. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLÁUSULA OITOVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual: 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA. dando-lhe acesso ás suas 
instalações: 
c. Prestar á 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 NONA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
9.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr.(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. 

Trav. Jose Jorge Matias Lobo, s!n 

Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadã-Ce 
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10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatiscos, 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. 
10.2.1. 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. 
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
10.4. A verificação da adequação da execução do fomecirnento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital, 
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar á autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual á produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 11  do artigo 65 da Lei n° 
8.666. de 1993. 
10.6. 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 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais corno: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10  
e 20  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto á obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
10.9. 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. 
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descurnprimento 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. 
10.11. 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. 
10.12. 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, 
vicios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em =responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.13. 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 PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA OCASO DE INADIMPLEMENTO 
11.1. 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 

Trav. José Jor ' tias Lobo, sn 

Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 



QLJ1XÁDÁ 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

pessoa, fisica ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70  da Lei F-'!  jur"I,  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. 

PARÁGRAFO QUINTO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
12.1. 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° 8.666193. 

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 TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital PREGÃO ELETRONICO N° 2022.09.08.01-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
13.2. 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 
	 xxxxxxx 

Secretario(a) de 
	

Razão Social 
CONTRATANTE 
	

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 

Trav. José Jóç,ge Matias Lobo, sfn 
Campo Velho, CfP-nk639O7-01O - Quixadá-Ce 
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Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

ITEM 1 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEICULOS 
LEVES 

HORPJ 
HOMEM 66 00 

VALOR GLOBAL DO ITEM I R$ 

TEM 2 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

2 
SERVIÇOS 	DE 	MÃO 	DE 	OBRA 
MOTOCICLETAS 

HORA/ 
HOMEM 

3.200 

VALOR GLOBAL DO ITEM 2 R$ 

ITEM  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD HORAS 
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MÁQUINAS 
PESADAS 

HORA/ 
HOMEM 2.5 00 

VALOR GLOBAL DO ITEM 3 R$ 

Trav. José JotjiMatias Lobo, s  

Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

   

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 2022.09.08.01-PERP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos para atender as necessidades das secretarias do 
município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 14/09/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
28/09/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min ás 08h59min do dia 
28/09/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 28/09/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 11  andar, 
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 12 de setembro de 2022. 

PUBLICAR, para circular no dia 14/09/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E 
CIDADANIA; SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL; 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ar 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 	 co 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.09.08.01-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva de veículos para atender as necessidades das secretarias do município de Quixadá-Ce, 
foi afixado no dia 12 de setembro de 2022 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 12 de setembro de 2022. 

José lvaride -Paiva JioT 

Pregoeiro 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 12 de Setembro de 
2022. 

1.1CARDO JOSÉ ARA Cio SILVEIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identificador: 1 AB I E708 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE:  TOMADA DE 
PREÇOS N 2022.07.25.01 - SDS - OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO 
POIS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS 
LOCALIDADES DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE 
QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO NOVO, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁJCE. JJPO:  do tipo menor preço global. A comissão de 
licitação comunica aos interessados que o certame acima citado foi 
ANULADO, condicionada ao atendimento do interesse público. bem 

' a observância dos prazos legais com vistas a uma contratação de 
ços que atenda as precipitar necessidades do Município de 

Quixadá. 

Quixadá, 13 de setembro de 2022. 

EDMILSON MOTA NETO-
Presidente 

ETO-
Presidente da CPI. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1 5CD247 1 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. Dispensa de Licitação 
t 2022.09.23.0I-SOS. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento 
Social, torna público o extrato do contrito resultante da Dispensa de 
Licitação n 2022.08.23.01-SDS: t 2022.0t23.01.1-SDS - Valor 
global: RS 10.000.00 - Contratada: Willimis Araujo Costa, através 
de seu representante legal, o Sr. Willimis Araujo Costa. Ualdade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Social. Objeto: 

Wut
natação de empresa especializada para realização de reparo e 

enção preventiva e conetiva de instrumentos musicais dos 
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, junto a 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Prazo de vigência: 
Até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de assinatura. Aulas 
pela contratante. Secretána. laura Gomes do Nascimento de 
Oliveira. Data da assinatura do contrato: 26 de agosto de 2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identiflcador:C6A40C89 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ - AVISO DE 
PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE:  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 14' 2022.06.24.01 - SEDUMASP 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL COM ÁREA 
DE ISOOMZ, LOCALIZADO NO BAIRRO CURICACA NO 

MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, CONFORME TERMO DE 
CONVÉNIO DE No 10/2022 - ADECE, DE ACORDO COM 
PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. TIPO: menor preço 
global, empreitada no regime de execução indireta. A comissão de 
licitação comunica aos interessados que a abertura dos envelopes das 
propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 15 de setembro 
de 2022, às 10:00 horas, na sala da comissão de licitação. 

EDMILSON MOTA rETO - 
Presidente da CPL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comis 
de Licitações do municipio de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.09.05.01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviço de locação de veiculo tipo ónibus 
destinado ao transporte de alunos do Ensino Técnico e Universitário 
da Rede Federal de Ensino - Campus Qu~ de responsabilidade da 
Secretaria da Educação do municipio de Quixadá/Ce. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hsO0min do 
dia 14/09/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08hs00min do 
dia 27109/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
OShsolmin às 08h59min do dia 27,0912022; 4. Inicio da sessão de 
disputa de preços: às 09hsO0min do dia 27109/2022. maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada á Trav. José 
Jorge, s/n, 1° andar. Campo Velho. Quixadá-Ce, das 07:30 ha 11:30 e 
no site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco fliiago Pessoa de Queiroz 

Código Ideatiflcador:F 1 E 162E6 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PUBLICOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
á disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico ri& 2022.09.08,01 -PER?. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para fatura e eventual contratação de 
serviço de manutenção preventiva e conetiva de veículos para atender 
as necessidades das secretarias do município de Quixadã.Ce. Datas e 
Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 14'09;2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do 
dia 28/09/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às OShSÇmin do dia 28/09/2022; 4. Inicio da sessão de 
disputa de preços: às 09hs00min do dia 28/09/2022, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias. sln. lo  andar. Campo Velho, Quixadá-CE. das 07:30 às 
11:30 e no site: www.tce.ce.gov.br. 

sosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Itiago Pessoa de Queiroz 
Código Idcntificador:ED544ABD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

"2 

Publi .
0%A Iti 

	

or: 	1111, 
Francisco 'flsiago Pessoa - 	udiíbz 
Código Identificador ir  SF87 

73 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA 

AVISO O! AOJUDICAÇÂO £ lIOeisOtOGAÇÂO 
TOMADA DE PREÇOS 11' TP4003/2022-5EOUC 

Contratante Prefeitura Municipal de Potiretama. CNPJ 11461 653/000I.57, alrast da 
Seo'etres. de Educaçio Ob5eto Contrzna4o de empresa para executar obras e serviços de 
engenharia para a coasxruçao de muro de contorno da Escola André Carreelo, iocatuada 
na Zona Urbana, deste Município. de responnabl4ade da Secretaria de tducaç3o. Objete 
AdJi4iEldO e Homologado a empresa BWC Irldsvntria Corrrfrc,Oe Serviços de Conitruçao 
irDA. CNPJ: 45 £OI.037/O1-03. com  o valor global de RS (91 337,06) Data da 
Adgudicaçlo: 05/09/3023 Data do,  HomoIogac2o 05/09/2013 Signataruo,: 5.r,draeias. 
Mana Martins Freitas - Secretar,a de Educaçao (Contratantel. Varna Cass.40 Branco Eerrtia 
de Glrveira BWC Ioduutna Comercio e Serviços de Corittruçlo LIDA (Cortratada) 

Potjetartsa - CI. 13 de setembro de 2022 
0044 ~LIA OMITAS SILVA 

Presidente da C7L 

EXTRATO 0€ I$6IRLJMENTO CONTRATUAL 

(estaco de Irsorumento Contratual is, TP00I2022S(DUC Tomada de Preços nt 1'-
003/2012.SLO1JC Contratante Prefeitura Muncipêl de Potiretama. CNPJ 12 461 653/0001-
57, atra'vt da Secretana de (duciçlo Contratada BWC Industria Comercio e Serviços da 
Construçao LiDA, CNn 4S.(0I.037/l-D5. com  o valor global de RS (91 33706) 
Pundamentaçlo Legal - LI, Federal n 8.666/933 e suas alterações posteriores Objeto: 
Contratacho de empresa para ezecusIr Obras e serviços de engarasaria para a tonn*ruçao 
de muro de contorno da Escola André Campeso, localizada rIa Zona Urbana, deste 
Mianlcipc, de responsabilidade da Secretaria de Educaçio Data di Assinatura: 06/09/2022. 
Viflnca do Contrato 11/12/2012 Prato de Eae(uçlo 30 (tnnta) dias Poro: Comarca do 
Municipio de' Potiretatna 	Ce Dotação Orçamentária 0901 li 361 0804 1.020 - 
Construçlo, Ampliação, Reforma, Requalificação de Escolas do Ensino Fundamental e 
Unidade, de Apoio à Educação. Elemento de Despesa: 44905100 - obras e asstatações; 
sub elemento de despesa 44.905199, com recurtot da'etamarite arrecadados ou 
transferidos pela PMP, consignado no Orçansen-to Municipal de 2012. Srgnat4rs: 
Sandr,ieuza Maria Martins Fíeitas Secretana de Educação Conlnatantel, V,lrna Castelo 
Branco Ferresa de Otve.ra OWC industria Comercio e Serviços de Construção LUSA 
ICor.tratadal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÕPOLIS 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELITRÓSCO Nt 34/2022 

O Pregoeiro torna oúblcO Qje se encontra a disposiçio dos interessados o 
Pregso Eletrõníco NO 034/2022, ti-rio 081(10. Aquisição de Tabless e Balanças Pedlatr.ca 
Meclaica pa,a a Secretaria de Saude do Municipio de Quiterianópo$4 . Cl, com previsão 
para Abertura do Processo dia 26 de Setembro de 2011. Is 091, O Edital esterê disoomuval 
através 	dos 	Sues 	rstsp//bll org br/, 	l'ttp't /fi,citacoes rce.ca.go'a.br/ 	e 
http.//Quiterianopolit.ce go-r Sri Maiores lniormações no Telefone. (81)  36571064 

OtiteriasopoliviCt. 13 de Setembro de 2022 
TIAGO SOLJZA DE MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE UCITAÇ&0 
PnGAo ELITTIÕNKO NO 2L0t.C.O1-flRP 

O Pregoeiro da Con,issáo de Licitações torrsa prbIico que se encontra à 
disposição do, interessados, a lcfaç3o. do tipo menor preço por lote. ciqo objeto. Registro 
de preçon para fatura e eventual contratação de serviço de manutenção preventiva 
corretiva de veiculos pera atende es necrs sidades das secretarias do mursiccio. Datas e 
NotIcio,. 2. Inicio de receber.ento da, propostas: das 081, do dia 14/09/2022, 1. Fim do 
recebimentO de propostas as 08$' do dia 28/09/2021. 3. Abertura e htgalnleesto das 
prtpos'as-  das 08:011, 3 09.5945 do dia 18/09/2022. 4 Inácio da sessão de disputa da 
preços. as 09$' do dia 28/09/2022, maiores ,náormaç6es na tala da Comissão de Uciteçio. 
situada à trav José Jorge Matias. a/s. 1$ andar. Canseo Velho. QulnadafCE. das 07 W  as 
11301, e no site arrise Ice te gosrbr 

J0U rVAN DE PAWA JÚNIOR 

AViSO DE tiCirçÃo 
nOGÃO ELETRÔNICO P1' 2012,00.06.01-PE 

O Pregoeiro torna pubico ti.e se encarta disposição dos interessados, a 
licitação, do tipo menor preço poe lote, cujo obl.to  Conttataçao de serviço de locação de 
veicviO tipo divbus destinado ao t'ansportr de alunos do Ensino Técnico e Uraverstlr,o da 
Rede Federal de Ensaio. Carsipus Qiesade, de responsabiadade da Secreiaeaa da Educação 
do munlcçiO Datas e Horários: 5 Iràcio de recebimento das pr000,tar das 081, do dxi 
14/09/2022. 2 Fim do recebes,ento de propostas as Cal, de dia 27/0912022, 3 Abertura 
e aulgansersto das propostas: das 08:011, as 0859$' do dia 27/09/2021, 4. Inicio da sesgo 
de disputa de preços: às 09$' do dia 17/09/2022, maiores infoi'n.açbes ria sala dl Comssáo 
de Licitação. situada a Trer Jose Jorge. 5/ri, IR andar, Campo Velho. QusaadwCí. das 
073t$ Is 11 30h e no s.tewwar.tce cc gov,br. 

JOSE IVANI DE PAIVA JUNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AV8O 
CONCORREFaQA PútaicA Nt t,20,0t2022'O 

Resuitado de Recsarso de Psabil'ta;ao e Abertura de Propostas 
O Presidente da Co#lsias3o Permanente de Licitações do Municipio de Russas 

comunça aos interessados Que a Licitaçao na Modalidade Concorrer,c,a Piáblca N4 
001.20 .06 2022 [P. cujo 0tJUO e o Registro de Preço, para a Futura Contratação de 
empresa de prestaçio de serviços comiAs' a realização de erentos, sob demanda, abrangendo 
a organização, ezecuç2o, acon'panhaio,ento. mont.a€ern, desnsontagen, e manutenção de 
toda a ,nfraeserutta'a demandada, transportes, apoio logotico. ornameritação, pessoal e 
demais serriços correlatos, para atender a de'tss,da de todos os «ventos. Iessrndades 
progransau a serem desenvolvidas pela, derersas unidades a&nslrssttativas Isecretariasl da 
Prelesvura Mtasicipal de Russas, conforme as esçer.icações e Quantidades constantes neste 
retesado Referencia teve racismos acerca da Fase de Nabrtitacao. interpostos palasempresas 
T5MBAJ,EIRA BANDA £ [VENTOS LUSA ' ME, pigado IMPROCEDENTE ti. 1 COSIA (SILVAM' 
ME. julgado plsoctDLNrL. L. decorrência disso deciaramo, Mb.tladas as empresas. 

FIRORBa PR0000CII3. CONSULTORA 8 PIjOiLIOS LIDA ' ML; IIMSALIIM BANCA E 
(VENTOS LUSA ' ME, SANIO LOC,AÇÂO DC BANS4EIROS QUIMCOS E TOIO0S LIDA. lOS 
(VUlTOS, la PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI. aoÀo SOUSA Golas PR000ÇÕES E (VENTOS 
LUSA (PP (MM PROMOÇÕES), GUSATTLLI PsjeçiOOAO( E (VENTOS (11EV ' ME, HORLAN 
BRITO BLRTOLOO ME 'a. L. COSTA ESTEVAM ' ML Entendo todos convocados para Abertura 
de Proposta Que rã acontecer no dia 16 de Setembro de 1022. as age,, na Cornisnio de 
Lacataçao, tuen' endereço 1 Travessa lelo Nogueira da Costa. P1' 01. Centro, Russas. Co 

Russas CL lide Setembro de 2022 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Presidente da CPL 

Estrato redererte ao Contrato P41 20226613 Objeto Execução dos serviços de 
deunidade Básica de Sai-ide . Tipo i, no 111. 11. local M., de interesse dv Secretaria 
de Saúde do Municioro de SIo Gonçalo do Alrsa.arrte 	CO Contratada (aruture 
Construções e Serviços LIDA, Valor glcbal. liS 806 POSSO Prato de execução dos serviços 
180 das Prazo de vi8iricia contratual 270 dias. Data de assinatura do Contrato 
06/09/1022 

EXtRATO OE CONTRATO 

Ectrato referente ao Contrato Nt 20220620. Objeto: Execução dos serviços de construção 
de Unidade Basica de Selde Teo 1. no seguinte locat Unsarituba, de interesse da 
Secretana de Saúde do Muriicipio de São Gonçalo do Ansarante 'CL. Contratada. Estruture 
Construções e Serviços imÃ Valor global. R$ 806708,50. Prazo de esecuçao dos serviços' 
180 dias Prazo de vig*rsoa contratual: 270 dias. Data de assinatura do Contrato 
06/09/2022. 

EXTRATO 01 CONTRATO 

(atraso referente ao Contrato Ml, 20220619. Objeto: Execução dos senssços de construção 
de Unidade Basa de Saúde ,  Tipo 1, no seguinte local. Or'sega, de interesse da Secretaria 
de Saude do Murscio de São Gonçalo do Aniararite . CL. Contratada. lttruture 
Construções e Serviços IlDA Valor (lobal R5 806 708,50 Prazo de elecuçao dos serviços 
180 dias Prato de vigência contratual. 270 dias Pata de assinatura do Contrato 
06/09/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAI 

EXTRATO 0! CONTRATO NO 134/2022 - SME 

Processo PU Pie  P211058/2021 Contratante. Prefeitura Municipal de Soo alreet da 
Secretarie Municipal da Educação. CONTRATADA JOPIAnIAN DA SILVA PERE:RA, pessoa 
Paridica sorionina no ClePa NO 32.00l.631/0®l-10. Fundamentação Legal An 32 e Aru Sido 
Decreto Municipal te' 2 2571201. Ctjeto Adeu3o a Ata de RegIstro da Preços sara 
tornecenerrto de materiais diversos para atender ah unidades escolares da Secretaria 
Municipal da Educação de Sobral/CE Modalidade Ades3o eH A022019 ' SME à Ata de 
Registro de Preços NO 2206 07/ARPOe, relativa ao Pregão Rletrõrsco Pie 22.06 07/Pt, da 
Secretaria de Ldnacaçlo Básica do Municipio de Itapipoca/CE Valor Giobal 48 672 890.00 
(seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e nosenle reaisl Ootaçbes Orçen,eniõnas 
060112 MS 0484 2SSI 	1550000000,  
06.01.1236504842551339030001500100100 
06,01.1236S.0484.25S1. 3390).256O 
06.01.11 365 0484 1555 43905200 5550 
060112 365 0484 2551 44905200 ISCOIOOIOO 
06.01113650484.2551.4490S200 2S65 
06 03.12.365.0484 2543 33903000.1540O 
06.03 12 365 0484 2543 46905280 1540 
06,03.12.365.0484.1543 44905200 1532 	Prazo de Vigencia O prazo de vigérscia do 
contrato sera de 12 (dose) meles, contados a partir da sua assinatura Data da Assinatura 
Sobral'-CE, 13/09/7032 Srgnatarios Rapreoantante da Contratante Francisco lierbers lima 
Vasconcelos 	Secretario Munclpal da Educação Representante da Consratada. Sr 
Ioriatlian da Silva Pereira 

AVISO DE CREDENCLAS4ENTO Nt 0021004 . UM 

Corsssão Permanente de Licitações ObjEtO Credenc,arrierito de empresas esltecialioadas 
em 	serviços para a realiz ação de procedimentos dir'.icos na área de reabilitação 
risolerapica de acordo com a tabela SZGTAP - Sistema de Gerenciamento da Iltela de 
Procedimentos. Medicamentos e 3PM do SUS Modalidade Processo SPU flt 
P213949/2022. Edital de Credeaciamento P4l CO22094 ' 5A Valor do Edital Gratuito 
INEORMAÇOES- 	Sste: 	http'//liceacoes soarai cc foi br 	e 
Pittp.//creden(iamento.sobralce.gov.br  e à Rua Vinato de Medeiros. N 1.250, a' andar. 
Fone 1881 3677-1157 e *546 

SobraiCE. lide Setembro de 2022 
KMMUiNA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente da Con'assao 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORR(NOA PIJSLaCA INOIRMACIONAL No 0122018 . SEINERA 

Costssao Permanente de Licitação clara de Abents'a 12/10/2022 Is 091, Horar'o rte 
&aslra), OBJETO Constatação de empresa especializada para execução da ctnclusão do 
sistema de es4otamento san-sano do barro Alto da Eapecsativa. no muesicipio de Soboal/Ce 
Modalidade: Processo SPU P1' P21552512021 Edital de Concorrência Publica interrsaconal 
P19  (P22018 ' SEINFRA Valor do Edital Gratuito. 1NP'ORMAÇÕES Site 
sctp //licieacoes,uobral.ce gor.b. e à Rua Vir,aIo de Mederos. PC 1250, 4' andar. fone 
(III 16771146 

Sobrei-CE, li de Setembro de 2022 
cAWEUNA MARJOPIE NOGUEIRA, BARROSO 

President, da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA 

AVISO DE LICiTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS MI 2022.09.1601 - TV ' EL 

A Prefeitura Municipal de Tepuçuoca Ceara, torna publico que terá realizada no 
dia 29/09/2022. ai 091i00nva, na Sede da Comissao Permanente de Licitação da Pretantura 
Municipal de Te1uçuoca. localizada na Rua Mamede Rodn,gues Teiseira. 489. Centro. 
Tepaçuoca, Ceará. a Tomada de Preços ri' 102208 16.01 . TP ' SJEL, cujo objeto é a 
contratação de empresa especialdada em serviços de engenharia pua coe'sstruçao da 11-
etapa do Estado de futebol do i*uniclpio de TajçuocaCE. conforme Proseto 
Baulco/Ternso de Referência e°ts anelo do edital Pata aquloaçao do Edital os interessados 
deterão dusgsr-se no endereço da CPL, citado aorta, no horário entre OlJCOmin as 
12lrC01n ou ateasis do sete: Isttpaliliotacoes.sce.cegovtil/ 

Te1uçuOca - CE, 13 de setembro de 2027 
)OS( MARCOS PiNHO BRITO 

Presidente da CPt 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 

AVISO O! LICITAÇÃO 
ttcÃo tLnøeelCo NO 20901/2022-e! 

O Pregoeiro da Pnrieitura Maruiip.sl de T,ari . Ceara. torna púbaieo, para 
conhecimento dos ,nteressados. Que no pnotinso da, 29 de setembro de 2022. a. 50:005. 
HorariO de Brasilia/DE, e'stara realizando lio-taçio, na modaadade Pregão EietrÕraico. cnitanio 
de ulaenento Menor Preço por oleiro, tombado sob o is' 02090112022 ri[. tom resu a 
aqu»siçao de equipamentos e materiais permar,ente., destinados a rnarss.tenç*o das 
aLiv'dades do Ensino Fundamental ta~ pala Rducaçiol atrast do Convênio ni 044/2022 
do Governo Estado, Tento a Secretaria de Educação do istunlclpio de troani/CE. Maiores 
Informações site www bli org br ./ou no endereço citado e pelo e'mail 
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