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Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.11.01.01-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Saúde 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de equipamento médico 
hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de 
Quixadá-Ce. 	- 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 18/11/2022 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 01/1212022 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 01/1212022 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 01/1212022 

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

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa juridica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa juridica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
S. 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 eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
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 formal de preços relativos á 
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. ÕRGAO 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 à ata de registro de preços. 

1- DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de equipamento médico 
hospitalar com manutenção preventiva e corretiva. para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de 
Quixadá-Ce. 

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

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comanda 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 Quixadã 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 intransferivel do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 -Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso 'corretoraC. 
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 á 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. 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 
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2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legi do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
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, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https:f/certidoes-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; 
O Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente. a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90,  seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n0  8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro 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 jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 	w.bllcompras.org.br; 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico. 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 
BLL; 
2.13 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros: 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso"corretoras* até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida %mitida pela entidade; 
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216 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressattc -dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10520/2002: 
217 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subem 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: w.bllcompras.org.br, 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão. diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
á 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. 7° da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40, VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente 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 inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 
3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1-Todas as especificações do objeto condas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3-Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666/93). 
3.7.3.1-Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos, 
3.7.4-A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.7.5-A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo á proposta de outro licitante. 
3.7.6-As propostas que contenham a descrição do objeto. o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

4-DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.3-A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4-A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definihvo em senbdo 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 compeU6va, 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 global do lote. 
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-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o envia 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 penado de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação. inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
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4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistem'We'a O pregoeiro. 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17-Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18-Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19-No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer 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 publica 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. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 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°, § 
20, 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 Pais; 
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 
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4.351-Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em priiro lugar quanto â 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90  do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
4.35.3-Considera-se inexequivel 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 minimo, 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 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta, 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar 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 'chat a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-0 Pregoeiro poderá encaminhar. por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
4.35,12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35,14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123. de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto 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:/fcertidoes-
apf.apps.tcu.gov.brfl. 
5.3-A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário. por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Imped'itTas-tniretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5-A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção. o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital. via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRFI'FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÓNICO N°20221 1.01.01-PERP 
ÕRGÂO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ 
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 á autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
S. 13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento 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 EMPRESARIO 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: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores: 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização epedidQpelo órgão competente:  
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
r!!pectiva. 	  

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

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

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
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 RFBIPGFN no 1.751. 
de 2 de outubro de 2014); 
b) - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT;  

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua 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 á 
contratação. sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada. 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
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514.43. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Eque 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 ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n°8.666193) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigiveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8.666193 e alterações posteriores; 
5.14.5.4. 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; 
5.14.5.5. 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; 
5.14.5.6. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

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

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 

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

7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento ás 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido ás exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro. quando 
possivel, 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 á 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123. de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item. 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada. sob pena 
de preclusão: 
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III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edal, 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 às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 20  lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 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 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos 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 licitatõrio. 
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 á 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. 
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7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.brflicitacoes/ - Portal de Licitações dos Municipios do Estado do Ceará. bem 
como no fianelógrafo do municipio, 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 eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem 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, §10  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 eletrônico ("chat'), 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.° 6.666/93, deverá obedecer ás 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
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11.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal. inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art 15 da Lei 0 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: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666193, 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. 
13.2.1. O 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 penado, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-Ce. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de 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 lote da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade como 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. (Art. 12, § 11  do Decreto 7.892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação. nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
138. O direito de preferência de que traia 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 colado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado. 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-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 á época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores á 
média daqueles apurados pelo Município para determinado lote. 
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 1° 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 Município de Quixadá. 
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá. 
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os 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. 
15.3.0 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. 
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. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE ás certidões apresentadas. para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

'-a----, 
Trav. Jose~. 5 N 

Campo Velho. 63907•010 Quixada.CE 



PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16. 1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c. 1) 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 á 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos 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, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade. enseja sua rescisão com as 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 contraditóno, 
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 püblica, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: Iicitacao©quixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação. Trav. José Jorge Matias Lobo, s/n, Bairro Campo 
Velho, CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3- Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

Trav. José 	S'PJ 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 	Ck— 
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17.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envi. o  -. regoeiro. até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública. exclusivamente por meio eletrÕnico 
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 subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro. nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos: 
d) 'Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, ás pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitat&io ou afetar a execução do contrato. 
e) Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital: (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas. conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, corno condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à licitação e â execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas. no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

19. DA SUBCONTRAÇÂO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
19.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou 
transferi-lo, no todo ou em parte. 

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

Trav. José 
jorx, 

 S/N 
Campo Velho, 639 7-01 Quixadã-CE 
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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 ás normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 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 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatõrio; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002. do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce. 16 de novembro de 2022. 

só ' IL do 
José Ivan de Paiva J 

Pregoeiro 1' ial 

ady Oie'na Arruda Mota 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Saúde 

Trav. Joséo.ge S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO! - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de equipamento médico hospitalar 
com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
A Constituição Federal, no capitulo Saúde, em seus artigos 196 a 200 e as Leis Orgânicas da Saúde n° 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e n°8.142. de 28 de dezembro de 1990, definiu que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado e prevê a integralidade do cuidado como um dos principios do Sistema único de Saúde (SUS). 

E de suma importância registrar que os pacientes atendidos pelo Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD 
são portadores de patologias crônicas graves e que alguns pacientes podem necessitar de assistência domiciliar e 
oxigenoterapia continua o que justifica a necessidade de assistência domiciliar 24hs pela empresa vencedora deste 
certame, além de cumprimento no prazo máximo de 48 horas da instalação dos equipamentos a todos os pacientes 
cadastrados no Serviço de Atendimento Domiciliar após autorização de execução de serviço, evitando assim 
qualquer intercorrência, piora de quadro clinico e até mesmo óbito a qualquer um dos usuários. 

Considerando que a prestação dos serviços não poderá ser interrompida devido o objeto ser imprescindivel 
para manutenção de vida aos usuários, com base nas razões expostas, resta demonstrar o interesse público na 
realização da pretendida contratação do serviço para atendimento aos pacientes domiciliados no Município de 
Quixadá. 

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 possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado 
por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 30, incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços de que trata a Decreto Federal n°. 10.024. 
de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
3.2. Os serviços, objeto da presente licitação. caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são 
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de 
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal, 
devido á entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso lido art. 30  do Decreto Federal n.° 7.892/2013. 

4. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar 
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um 
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das contratações, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, neste caso. se  
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação. 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo licitatôrio, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade. é 
imprescindivel a licitação por lotes. 
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" -  Acórdão 5.260/20111-
13 
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S. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
5.1. Os serviços licitados deverão ser entregues imediatamente, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir 
das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de Serviços/Autorização de 
Fornecimento pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora. 
5.2. Para os serviços objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria 
Contratante. 
5.3. No caso de constatação da inadequação dos serviços fornecidos às normas e exigências especificadas neste 
Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas adequados ás supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 
na forma da lei e deste instrumento. 
5.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
5.5. Os serviços licitados deverão ser entmgues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de 
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas 
vigentes, assumindo o fornecedor 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. previdenciãrios, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas. no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções: 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente á Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado: 
c) indicar preposto, aceito pela Administração para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem 
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 1° do artigo 
65 da Lei n° 8.666/93; 
e) a execução dos serviços deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços 
Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria contratante. 

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

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. 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 servidor desegnado, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 

Trav. José Jnàe. S•N 

Campo Velho, 639cft-01O - Quixadá-CE 
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7.2. Por ocasião da entrega dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria Contratante do municipio de 
Quixadá. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. A contratante obrigar-se-á: 
8.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento 
dos prazos; 
8.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato: 
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
8.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 
onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, 
eventualmente, forem solicitados; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
9.1. A contratada para realizar o fornecimento, objeto do presente Contrato obrigar-se-á: 
9.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato; 
9.1,2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer 
danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 
9.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução do 
objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social. obrigações 
Trabalhistas. Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
9.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.1.5. Atender com presteza e dignidade o fornecimento objeto deste contrato; 
9.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, nos limites da lei; 
9.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
9.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 
providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 

10. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
10.2. Com  base no art. 70, § 20  do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013. que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n9  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

Trav. José Jpt4X, SM 

Campo Velho, 63901-010 - Ouixada.CE 
8— 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

11. DA GESTÃO E FISCALIAÇÃO CONTRATUAL 
11.1. A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa competente ou a quem ele a designar 
com esta finalidade, devendo ele exercer toda a sua plenitude, tudo em atendimento e consonáncia ao que dispõe o 
art. 58, inciso III, c/c art. 67 da Lei Federal n°8.666/93. 
112. O gestor e fiscal de contrato deverá acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e 
promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração. 
11.3. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato serão disciplinadas conforme 
instrumento normativo vigente no municipio ou, em sua ausência, pelas disposições legais vigentes. 
11.4. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 
11.5. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer item que não esteja de acordo com as 
exigências, bem como, determinar prazo para substituição do mesmo eventualmente fora de especificação. 

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n°8.666/93, e suas alterações posteriores. 
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 
a) Falir for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
c) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
d) Cometer. reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
e) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA somente o valor relativo aos 
serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas porventura aplicadas. 

13. QUADRO COM A RELAÇÃO DOS ITENS DIVIDIDOS EM LOTES: 

LOTE 1 

fiEM ESPECIFICAÇMO UND OTD VALOR UNT. 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO RS 

1.1 

LOCAÇÃO DE 80 CONCENTRADORES DE OXIGÉNIO. Especi¼ação; 
Locação com manutenção preventiva e corretiva de concentrador de 
oxigénio 5 1pm com concentração de aproximadamente 95% de oxigênio, 
fluxo de até 5 litros por minuto, dispositivo para nebulização integrado e 
rodizios para locomoção do equipamento; Tensão de 220 volts; Peso de 
aproximadamente 15 kg. acompanhado dos seguintes acessórios: copo 
umidificador, cânula nasal e extensor de silicone, 

MÉS 12 38.533,33 462.399.96 

1.2 

LOCAÇÃO DE 10 BIPAP AUTOMÁTICO COM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. Especificação: Pressão: 4 a 25 cm H20; 
Tempo de rampa: O a 45 minutos iincrementos de 5 minutos); Pressão 
inicial de rampa. 4 para EPAP; ajustável pelo paciente; Dimensões; 7,5 L 
x 50' W x 3125 H 19 cm C x 12.7 cm 1 x 7.9 cm A; Filtros : Pólen e 
ultrafino opcional; configuração de dispositivo; LCD/teclado e calão 
Smatcard: Capacidade de armazenamento de dados (Minimo); Médias 
de 7 a 30 dias(minimo). Cartão Smartcard 6 meses em 3 sessões de 
utilização 	por 	dia. 	análise 	detalhada 	em 	7 	dias; 	Conteúdo 	de 
armazenamento de dados; calão smartcard dataftiora, padrões de horas 
de utilização, IAH. vazamento de ar, ronco. FOSO; Monitoração de 
aderência; 	Detecção 	da 	respiração; 	Compensação 	de 	altitude; 
Automática; Requisitos elétricos: 100.240 VAC. 50160 Hz: Alimentação: 
cc, Cabo de conexão direta, Diversos; LEOs luminosos, ligadesliga 
automático: Acompanha. 01(uma) máscara nasal em gelou oro nasal em 
silicone; circuito não invasivo em silicone ou PVC com extensão de 1,80 
metros; umificador acoplável para umidificação e aquecimento do ar 
recebido durante a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 
niveis, redesenhando com Câmara de água escondida oferecendo 
urnidificação continua durante toda a noite e sensor de temperatura 

MÊS 12 12 	18 15587016 

Trav. José 	S/N 
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ambffinte.  
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 1 618.210,12 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 618.27012 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e setenta reais e doze 
centavos). 

Trav. José Jpzd S!N 

Campo Velho, 	0-010 '- Quixada-CE 
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ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO CITO DE 
VALOR 

uZ&o 	MENSAL UND MP/ ? VALOR GLOBAL 
12 MESES R$ 

1.1 

LOCAÇÃO DE 80 CONCENTRADORES DE 
OXIGÊNIO. 	Especircação: 	Locação 	com 
manutenção preventiva e corretiva de concentrador 
de 	oxigénio 	5 	1pm 	com 	concentração 	de 
aproximadamente 95% de oxigênio. fluxo de até 5 
litros 	por 	minuto, 	dispositivo 	para 	nebulização 
integrado 	e 	rodizios 	para 	locomoção 	do 
equipamento; 	Tensão de 220 	volte; 	Peso de 
aproximadamente 	15 	kg, 	acompanhado 	dos 
seguintes 	acessórios: 	copo 	urnidificador, 	cânula 
nasal e extensor de silicone. 

80 MÊS 12 

1.2 

LOCAÇÃO DE 10 BIPAP AUTOMÁTICO COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 
Especificação; Pressão. 4 a 25 cm 1120;  Tempo de 
rampa. O a 45 minutos (incrementos de 5 minutos); 
Pressão inicial de rampa: 4 para EPAP; ajustável 
pelo paciente; Dimensões; 7,5' L x 5.0' W x 3,125' 
H 19 em C x 12.7 o-ti L 	7,9 cm A; Filtros 	Pólen e 
ufirafirio 	opcional; 	configuração 	de 	dispositivo; 
LCD/tedado e calão Smailcard; Capacidade de 
armazenamento de dados (Minimo): Médias de 7 a 
30 diastminimo). Calão Smartcard 6 meses em 3 
sessões de utilização por d'a, análise detalhada em 
7 dias; Conteúdo de armazenamento de dados; 
calão smartcad dataliora. padrões de horas de 
utilização, IAH, vazamento de ar, ronco. FOSQ; 
Monitoração de aderência; Detecção da respiração. 
Compensação de altitude; Automática; Requisitas 
elétricos; 100-240 VAC. 50160 Hz; Alimentação: CC: 
Cabo de conexào direta; Diversos; LEOs luminosos, 

10 MÊS 12 

Trav. José S/N 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.11.0I.01•PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão. na Forma Eletrônica 2022.11.01.01-
PERP acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de equipamento médico 
hospitalar com manutenção preventiva e conetiva, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de 
Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

LOTE 1 
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ligardesliga automatico Acompanha 01(uma) 
máscara nasal em gel ou oro nasal em silicone; 
circuito não invasivo em silicone ou PVC com 
extensão de 180 metros; umificador acoplável para 
umidificação e aquecimento do ar recebido durante 
a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 
níveis, redesenhando com Câmara de água 
escondida oferecendo umidificação continua durante 
toda a noite e sensor de temperatura ambi,te.  

VALOR GLOBAL DO LOTEI R$ 

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

Valor Global da Proposta RS 	(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

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

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no minimo. 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 J94t, S/N 

Campo Velho, 63907(010 - Quixada-CE 
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w 

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 Municipio de Quixadã Estado do Ceará, que. em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9854, de 27/1011999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatôdo, junto ao Municipio 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. §20. 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 

V-1 

ti,  

Trav. José JISr-9-LIM, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 	dell 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

Aos XX dias do mês de XXXX de 	o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	- com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	 sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal NQ 8.666/93, Decreto Federal n° 
7892. 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° 
2022.11.01 .01-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços e HOMOLOGADO pela Secretaria 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação 
de equipamento médico hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por 
Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os LOTES 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° 2022.1 1.01.01 -PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para fritura e eventual contratação de serviço de locação de 
equipamento médico hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de 
Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subclãusula 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 á CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
O Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referència 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 mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do ÇPF. 

Trav. José S!N 
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c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas á pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa. 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições 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 unia 
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 à 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços. facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 

Trav. José J9t9, S/N 

Campo Velho, 63907010 - Quixadá-CE 	 O- 



PREFEITURA DE 

jJ QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

Subcláusula Quarta - O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão rij nsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicarã, 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. 
Subclãusula Quinta- Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações frituras. 
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 ait 10  § 
30  do Decreto n°9.488. de 30 de agosto de 2018). 
Subclãusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 10  § 40  do Decreto n° 9.488. de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DO ÕRGÂO PARTICIPANTE: 
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma 
correta; 
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias á aquisição pretendida: 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas: 
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata. 
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
6.1. A Ata de Registro de Preços vigorará a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá á Secretaria da Saúde 
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 ás 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 exteme 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 possíveis alterações ocorridas. 

, t, 

Trav. José J159$t, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

Lt QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

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. 
§ 2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-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 característica de compromisso para 
futuro fornecimento, terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
Subcláusula única Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Quixadá não 
será obrigada a contratar o fornecimento disposto na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie á contratante, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro. a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. O município de Quixadá poderá ainda, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas, garantidos à contratada, neste caso, o contraditório e 
ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA—CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula PrimeiraS Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda . A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo credito orçamentário. 
Subcláusula Terceira O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez: ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras.\ 
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no período de 12 meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO: 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, impreterivelmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de 
fornecimento; 
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referência do Edital convocatório. 
Subclúsula Primeira Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: 
Subclâusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". Referida penalidade 
é de competência do municipio de Quixadá, 
O As penalidades previstas nas alineas d" e 'e' poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilicitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municipiose, será excluida do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000. pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidõneo; 
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 como 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 Capítulo 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 à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas b' e 'c" da subclãusula 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 município de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados 
no mercado: 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços: 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Au. 78 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito. 
conforme a seguir: 

- Por iniciativa da Administração: 
a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 

Trav. José,4trØ, S'N 

Campo Velho, 63901-010 - Quixada-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de L.icitacão 

Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços 'ifrádos deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edita!, 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 município de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no ai. 67 e 
parágrafos. da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da município de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1.0 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. 70. § 20  do 
Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n9  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Ra licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
háS. 
Subcláusula Única - As despesas do exercício subseqüente correrão à 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 município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação. com  prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93. 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
município de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1 O município de Quixadá providenciará a publicação resumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, 
§ 23  da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

Trav. Jose 	S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1. 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° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO: 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E. por estarem de acordo, lavrou-se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60. da 
Lei n 8.666/93. 

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: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  

Trav. 	 S?N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE te' 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 	 

Trav. José 	SIN 
Campo Velho. 639U'-010 - Quixadá-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. Jos1~, SN 
Campo Velho, 63907010 - Quixada-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 

Quixadá-Ce, - de 	de 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	. celebrada entre o 
municipio de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n°2022.11.01 .01-PERP. 

LOTE 1 

LICITANTE VENCEDOR: 	 • CNP,J 11° 

ITEM ESPECIFICAÇÃO TD DE VALOR 
UNITÁRIO 
EQUIP.RS 

VALOR 
MENSAL 

R$ 
(INDQTD MÉS 

VALOR GLOBAL 
SES $ 

1,1 

LOCAÇÀO DE 	80 CONCENTRADORES DE 
OXIGÉNIO. 	Especificação: 	Locação 	com 
manutenção preventiva e corretiva de concentrador 
de 	oxigénio 	5 	1pm 	com 	concentração 	de 
aproximadamente 95% de oxigênio, fluxo de até 
litros 	por 	minuto, 	dispositivo 	para 	nebulização 
integrado 	e 	rodizios 	para 	locomoção 	do 
equipamento. 	Tensão 	de 	220 	volls; 	Peso 	de 
aproximadamente 	15 	kg. 	acompanhado 	dos 
seguintes 	acessórios, 	copo umidificador, 	cânula 
nasal e extensor de silicone, 

80 MÊS 12 

12 

LOCAÇÃO DE 10 BIPAP AUTOMÁTICO COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 
Especificação: Pressão: 4 a 25 cm 1-120. Tempo de 
rampa: O a 45 minutos (incrementos de 5 minutos): 
Pressão inicial de rampa: 4 para EPAP; ajustável 
pelo paciente. Dimensões: 7.5' L x 50 W x 3,125' 
Hl9cmCxl2,7cniLx7.9cmA: Filtros: Pótene 
uttraíino 	opcional: 	Configuração 	de 	dispositivo: 
LComeclado e calão Smartcard: Capacidade de 
armazenamento de dados (Minimo): Médias de 7 a 
30 dias(minimo). Cartão $martcard 6 meses em 3 
sessões de utilização por dia, análise detalhada em 
7 dias: Conteúdo de armazenamento de dados: 
calão srnartcard data/hora, padrões de horas de 
utilização, LAH, vazamento de ar, ronco, FOSO; 
Monitoração de aderência: Detecção da respiração: 
Compensação de altitude: Automática: Requisitos 
elétricos: 100-240 VAC. 500 Hz: Alimentação: CC; 
Cabo de conexão direta; Diversos: tios luminosos, 
liga/desliga 	automático: 	Acompanha: 	01 (uma) 
máscara nasal em gel ou oro nasal em silicone; 
circuito não invasivo em silicone ou PVC com 
extensão de 1.80 metros; umificador acoplável pata 
uin4dicaçào e aquecimento do ar recetildo durante 
a terapia com modo de ajuste de temperatura em 06 
niveis, 	redesenhando 	com 	Câmara 	de 	água 
escondida oferecendo umidificação contínua durante 
toda a noite e sensor de temperatura ambiente. 

10 MÊS 12 

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 

Trav. José J,ggeIíatlas Lobo, s/n 

Campo Velho, CEP n" 63907-010 - Quixaci a-Co 
ct 
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AMEXO V - MINUTA DE CONTRATO 

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 Municipio 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° 2022.11.01.01-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: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviço de locação de equipamento médico 
hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde 
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: 
31. Os produtos/serviços serão requisitados conforme a competente ordem de serviço espedida pela 
CONTRATANTE e deverão ser prestadas na sede da contratada; 

2 A CONTRATADA deverá executar os serviços após, a solicitação da unidade solicitante 
imediatamente 
33 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 
especificações e quantitativos exigidos, esta sua aceitação condicionada á devida fiscalização dos 
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento transporte 
sejam satisfatórias; 
3.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 
3.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos efou 
serviços com a especificação. 

Trav. José J949e Satias Lobo, s!n 
Campo Velho, CE11d n 63907-010 - Quixadá-Ce 
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3.5.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pila 	e 
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 MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições 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 fiscavfatura. 
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 	  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 REEQUILÍBRIO ECONÕMICO-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 índice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
6.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de torça maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá. mediante 
processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração 
para a justa remuneração da aquisição, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, d da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

Trav. Jose! J 	Matias Lobo, sn 
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CLÁUSULA SÈTIMA- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADZ - 
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 à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário 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. Amar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes. frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo: 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 

itt' 
	 g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes 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 mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
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 1 do edital. 

CLÁUSULA OITOVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1 Sem prejuízo 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 exercido das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso ás suas 
instalações: 
e. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

CLÁUSULA 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 JorqeN,atias Lobo, sín 
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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 estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
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 á 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 fornecimento 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 à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° 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 início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
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 descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666. de 1993. 
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, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta. 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o aa. 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 O CASO 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 
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pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70  da Lei Federal n° 10.520. de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o capuf 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 capuf 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 ás 
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°8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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° 2022.11.01.01-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 Quixadâ. 

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. Jose Jor 	atlas Lobo, sln 
Campo Velho, CEP 0  63 07-010 - Quixadá-Ce 



ÜDÀÔÁ 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

\ccsissÃÇDE 

- 
ANEXO 1 DO CONTRATO N° 

LOTE 1 

0W DE 
EQUIP. 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO MENSAL UND 
EOUIP. R$ 1 

QTD 
MÉS 

VALOR GLOBAL 
P112 MESES R$ 

(TEM 	 ESPECIFICAÇÃO 

LOCAÇAO DE 80 CONCENTRADORES DE 
OXIGENIO. Especificação Locação com 
manutenção preventiva e corretiva de concentrador 
de oxigénio 5 1pm com concentração de 
aproximadamente 95% de oxigènio, fluxo de até 5 

11 	litros por minuto, dispositivo para nebutização 
integrado e rodizios para locomoção do 
equipamento, Tensão de 220 volts; Peso de 
aproximadamente 15 kg, acompanhado dos 
seguintes acessõnos: copo umidificador. cânula 
nasal e extensor de silicone. 

80 MÉS 12 

1.2 

LOCAÇÃO DE 10 BIPAP AUTOMÁTICO COM 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 
Espeoficação: Pressão: 4 a 25 cm H20; Tempo de 
rampa: O a 45 minutos (incrementos de 5 minutos), 
Pressão inicial de rampa: 4 para EPAP. ajustável 
pelo paciente; Dimensões: 7,5 L x 5.0' W x 3,125 
H 19 cm C  12,7 em 1  7,9 cm A; Filtros : Pen e 
uttrafino opcional: Configuração de dispositivo: 
LCDfleciado e cartão Srnaticard: Capacidade de 
armazenarnento de dados (Minirno): Médias de 7 a 
30 dias(minimo) Calão Smartcard 6 meses em 3 
sessões de utilização por dia, análise detalhada em 
7 dias: Conteúdo de armazenamento de dados: 
cartão smartcard dataiora, padrões de horas de 
utilização. IAH. vazamento de ar, ronco. FOSO: 
Monitoração de aderénoa: Detecção da resp4ração: 
Compensação de altitude; Automática: Requisitos 
eétncos 100.240 VAC. 50160 Hz: Alimentação' CC: 
Cabo de conexão direta, Diversos: LEDs luminosos 
Iigaldesliga automático: Acompanha 01(uma) 
máscara nasal em gel ou oro nasal em silicone: 
circuito não invasivo em silicone ou PVC com 
extensão de 1.80 metros: umificador acoplável para 
umidificaçáo e aquecimento do ar recebido durante 
a terapia com modo de ajuste de temperatura em 05 
níves, redesenhando com Câmara de água 
escondida oferecendo umidificação continua durante 
toda a noite e sensor de temperatura ambiente.  

lo MÉS 12 

VALOR GLOBAL DO LOTEI R$ 

Trav. Jose 9dY&$latias Lobo, sin 

Campo Velho, CÉP ri" 63907-010 - Quixadá-Ce 



JOSÉ IVAN DE PÂ 	NIOR 

PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

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° 2022.11.01.01-PERP, do tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação 
de equipamento médico hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as 
necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: das 08hs00min do dia 18/11/2022: 2. Fim do recebimento de propostas: às 
08hs00min do dia 01/12/2022: 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 
08h59min do dia 01/12/2022: 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
01/12/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge 
Matias, s/n, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 16 de novembro de 2022. 

PUBLICAR, para circular no dia 18/11/2022, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA SAÚDE. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 2022.11.01.01-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de equipamento 
médico hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 16 de novembro de 2022 no flanelógrafo 
desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 16 de novembro de 2022. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Ceara, 18 de Novembro de 2022 • L)iario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara • ANO XIII N° 304 

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de 
suprimentos de informática, destinados ao atendimento dos programas 
sociais, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social 
do município de Quixadá-Ce. Prazo de vigência: até 31 de dezembro 
de 2022, a partir da data da assinatura do contrato. Assina pela 
contratante: Secretária. Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira. 
Data da assinatura do contrato: 03 de outubro de 2022. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiro, 

Código Identiflcador:0622351) 1 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Pregão Eletrônico n° 
2022.08.0I.01-PERP. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento 
Social. torna público o extrato do contrato resultante do Pregão 
Eletrônico n° 2022.08.01.01-PERP: O  2022.08.01.1-01SDS - Valor 
global: R$ 33.480,00 - Contratada: Maria das Graças Soares Felicio 
- ME, através de seu representante legal, o Sr. Leandro Facundo 
Rocha. Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento 
Social. OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de serviço de auxilio funeral em atendimento as famílias 
vulneráveis do município de Quixadá, através do Beneficio Eventual 
de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social, junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Quixadá-Ce. 

I o de vigência: até 31 de dezembro de 2022, a partir da data da 
Rm atura do contrato. Assina pela contratante: Secretária, Izaura 

Gomes do Nascimento de Oliveira. Data da assinatura do contrato: 02 
de setembro de 2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identiflcador:6DA6B882 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE ADESÃO 
(CARONA) N° 2022.10.20.01, originário da Ata de Registro de 
Preços n° 09.03.2022-SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 
09.03.01.2022-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA da 
Prefeitura Municipal de JAGUARIBE/CE. Objeto: serviços de 
intermediaçào, administração e gerenciamento, através de sistema 
informatizado integrado próprio ou contratado, compatível com 
hardware estação terminal de acesso com sistema plug and play em 
OBD. Para aquisição de combustível (gasolina, etanol e diesel). 
Através de rode de estabelecimento credenciados pela contratada. com  'de tecnologia Qr Code ou sensor de aproximação para 

dimento das necessidades da frota de veículos da contratante. 
Homologado em favor da empresa: 7Serv Gestão de Benefícios - 
EIRELI. CNPJ N°: 13.858.769/0001-97. Endereço Av. 1 Conjunto 
Jereissati 1. 57. Sala 809. torre 01, MaracanaúlCE, através de seu 
representante legal, o Sr. Francisco Evandro de Sousa Junior - Valor 
Global: R$ 400.000.00. Fica Homologada em 25/10/2022 a Licitação 
na forma da Lei 8.666/93. 

PEDRO TEIXEIRA PEQUENO NETO - 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:783BF8F9 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, toma público o extrato 
do 16° Termo Aditivo ao contrato n° 2017.07.10.0ISEDUMA. 

resultante da Concorrência Pública n° 2017/00ISEDUMA - 
CONTRATANTE: Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. CONTRATADO: RPC Locações e 
Construções EIRELI - EPP, através de seu representante legal. o Sr. 
Rafael Claudio da Graça. OBJETO: contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de limpeza urbana, 
conforme projeto básico, no município de Quixadá/CE, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos de Quixadá/Ce. O 
presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de 
vivência por mais 02 meses a partir de 04 de novembro de 2022 a 04 
de janeiro de 2023. Signatário Contratante: Pedro Teixeira Pe 
Neto, Secretário. Data da assinatura: 03 de novembro de 202 

Publi 
Francisco Thiago Pessoa 
Código Identificador:F 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Educação torna público o 
extrato do 10  Termo Aditivo ao contrato n° 08.0042021-0lSME. 
resultante da Tomada de Preços n° 08.004/2021-TP. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação. 
CONTRATADA: H. de Oliveira Silva, através de sua representante 
legal, a Sra. Helena de Oliveira Silva. OBJETO: contratação de 
serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento pedagógico 
com foco nas avaliações externas e melhoria de indicadores 
educacionais, oferecendo suporte formativo e técnico aos educadores 
das unidades de ensino que compõem a rede pública de ensino de 
Quixadá, objetivando o crescimento e qualificação educacional 
pública municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo 
prorrogar o prazo de vigência do contrato original pelo período de 12 
meses a partir de 23 de novembro de 2022. Signatária:Verúzia 
Jardim de Queiroz. Data da assinatura: 20 de outubro de 2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código ldentificador:CAA) [OCA 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n°2022.11.01.01 -PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para futura e eventual contrafação do 
serviço de locação de equipamento médico hospitalar com 
manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 1811112022; 2. Fim 
do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 01!1212022: 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das O8hs0lmin às 08h59min do 
dia 01/12/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 01/12/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias. sin. 10 

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

JOSÉ IVANDE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1 C1331`533 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA. 
SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DE CONTRATO 

Adesão n°  2022.10.14.01. Contratante: Secretaria de Segurança 
Pública. Trânsito e Cidadania, torna público o extrato do contrato 

61 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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ECONOMIA Crlptontoedas. O americano ludem Garosoã 074Oo 03 Juolça Coilra famosos oue cjnvsuiçoair, acorrulorO 
-TI te meras c'3or COSI 	edaã.Ga:rruor ubqa que ele e a,lrOs I:%$'d2í00 1*..... 4u311074 52204212 do 

JS3 11  311dCu por tOrto socfiu3o as puopagaodasdc cticbrdudco copio Tsro 	o Goste tej.-ud22Lrn, 

1f11 ECONOMIA 
Consignado para contas e comida 

ar _nnrud.. p..g::: iinflias e aio gaurear um pouco 
.tc 	cOra lo .\aral então entro os planos de quem citã 
adi, pedi. e cecitio von,igt.ada Cio agencias da Caixa. 

O banco cotuecou .i pagar .i parcela de novembro do bt-
n,-i,çs. Oflicin, e  na taqarriento: leguem dtCfl dia Ou  de 
nniaveiurbrv. .4 btznca por emprestirore ocorre depois que 

voovign.cilo do Aaoilio Dr,nn, ticou .urpcnso no banco 
cria do duas 'Cfltal\) A suspcn.ao  COrTiCCOU antes 

do scoirr.dis orno por rivr'.vudaç2o do 'CUe feriu.- 
riu.1 r;a ultima segunda- terra 1111. .ipo, paralisaçào pari 
e laatapre' crupreca decer.olaeia do goocruo tderati 
lrrOCcncar a rol),à p..nramenio a, 	,ihrrna que realive 
drc0rsa adie' porro npr!rt'.urar ri aieniltrrlertto 

O problema nua vi z ti coocvs3o uSO crildirti, loas nas 
blontas coascquõ,ieia. Oe od Ira educação firnarieir,, para o 

conscu-nie, trine ativou  mera liheracaui de um recur-
.qbc nunca pericnccu 1 quem a tom... com finalidades 

p.rrlrculoires. como o' c,roc.irad.nnuentc mostrado tua corri 
da elciuiural. h,n ai cor. gr.ioclv ,rrcsp.nns.ibilidadc dc quem 
.,inruvccle. Na e'..rd.iJe o Intuito maior e ganhar com ou 
nutro' ',i ramhc'm mo'tradoç cm -criar noticturlos: O <On 
',iuin.ndo do .n.uaoutio PiauI tCm isaros,  de 3,35% ao mdi na 

ai, iria), valor rrox,mo  do limite de .1,41% 
,m0 90 pelo cuos'crulo Federal (51.1 1% an ano). A 
'vir. 

	

	cm.. piei tiug.ir  n omprõstinuo e d R$ t por 
:u30 :mi, de Rã Ido. A duração n,aotmue de ate 

meses Pira quem 1,410 cm. ainda mais lhe sem tirado. 

- 
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Ocupação 
	

Ocupação II 
O ('vara .iraru-u'u'riure as 

	
O. setores da agri- 

unidades da TL'drraçaa 	cultura lideram rum 41 
que apresentaram rejitçdvu 

	
mil postos de trabalho 

da lava de druemprir. 
foi-Erre o segiindur co 

	oriadics seguidnis por 
industria i Zia fluI) u' in. 

cruciro zrmnucstrs de 2022 
	

formação, connuoicaçao. 
acçurido a Ptnad Continua, 	atividades trtiancrirau. 
J. ltf(41-, 1) ttrnlica,'ar 	:nsohiltaruas. prolissionare 
,l,munlnru dc 1O.'&5u pat 	e adtrittitntratrnau 12' hill,. 
• O -a da lr5a 0v tt,:S,illn,a 	ruandv' O Cliii)r alerta dc- 
:o.,.l. numero Olor er a 

	
ieah..lbu bisO terceiro ri 

asa rn3nollair$,7',) Os
urniIlC;i,lOtv, Mostram iluc 

	mestre lo 21:22. liso ape- 
cuidou resultado ter sido 

cl contingente de Sono- 	,nrnuc20 pcloi reducão 
cupadns tu: çiima.hs cor 

	
do tu ei Ocupuenonal los 

3.13 mil pe.a011 nO flui a 	scgnscniono de aloiame,nio 
- jmnçnos do que tio rrrnntestrc 

	
e alimentação (extinção 

-4 , anterior. destacando o Cc 
	.1v 20 mil ocupações) e de 

o 	

corno a nuto: iaa,u 3,- 
'Lupafâo do Nordete 

	transporte. aritia,.ctlatneti- 
rue correios '1' mil) 

Crescer menos 
	

Lucro 

	

O Ministério da Econo- 
	

O Banco do Nordeste 
mia manteve a proteção 

	
fechou o terceiro trimestre 

do PIE neste ano em 2.7%, 	de 2022 com um lucro li- 
mas piorou a estimativa 

	
quido de ES 1.27 bilhão. O 

para 2023. para 2.1s, 	resultado foi RS 374,5 mi- 
cunha previsão anterior 

	
lhões a mais do que o re- 

30 2.5% Em soa boletim 
	

gistrado em qual 0,0000 
ataciofiscal que revisa, 	do 2021.0 que representa 
biineslralmvole, as esti- 	um 111103v 41.5%. Os nu- 
mativas do Governo para 

	
meros furam divulgados, 

parâmetros ecoiiomicos 
	

ontem, pela Diretoria da 
que são asados no acom- 

	
Banco durante reunião 

(fio a pasta argumentou que 
panhamento orçamenlario, publica realizada Com 

a Associação dos Ana- 
s ultimas publicuções ia8 
	

listas e Profissionais de 

	

.,lI alertavam para o risco 
	

iaoeslimorrlos do Merca- 
de uma deterioração no 

	
do de Capitais lApimec 
Brasil) para aprvsvntaçao cerrario inlernaciooal, o 

que poderia afetar o creu. 
	

das resultados financeiros 
e aperacnonais. cnmentlo brasileiro. 

PEC do estouro eleva em 108.4% divida do PB 
chamada PkC do 

eslearo aprcsrotada pela 
equipe de transição deve 
elos-ar a divida pública para 
92.64 do P113 aic o natal 
do mandato, oro 2026. Oro 
ate cenarli, rol que a Scl,e 
se mantem em 13.75%, a 
dii ida pode chegar a are 

Insta.. cia P1C daqui .1 quanro anua. segundo rela;orio da 
:rnnncor, que einnnsndera uni crescimento real de 

..:ic:pesa.: Hane. o cundividaaienio ode 76%. 

Mano ,nformacões de Ruberss Frota: 
o.n,ait: trotarubensn.igmaui.cann 

O mems.rdit reagia à pra. 
posta dos r.os'o governo de 
furar a reto de gastou para 
pagara Balsa Rimilãa eu. de-
olaeaçiue'. do presidente dvi' 
tu, Luiz louco,  lauta da Silva 
ll'12 sobre a tear-ão dos mor 
nados 

O lbos'espa caru 11.19%, aos 
1119 701 pontos. Pela manhã. 
chegou ai a oe mais 4e 20, te 
ceando a mimosas de 107.243 
pontos. O doias comercial 
à vista ferluniu com alta de 
0-14%, corado a lOS 5.40041 na 
venda A alta da moeda aznr 
rrcana lambem foi suavrra. 
da em relação à abertura do 
meixailu de cãanbina. quando 
a divisa disparou mais de 2% 
e atingiu ues pico Ir RI 5,53. 

Etti fala durante encon-
tro cota ONGs nesta quieta. 
Lula defendeu furar o lei., 

iv gastos como uma res-
otisabilidade social, para 

conseguir financiar pro. 
gramas taciais, Na C0P27. 
conferéncia do clima da 
ONU que ocorre rins Sharun 
el-Shsukh, nu Egito, ele par-
ticipou de uma reunião Com 
a sociedade civil brasileira. 

Se es falar isso vai cair 
a Polua sai aumentar o do-
lar' Psciencua' disse lula, 
completando que a flutua-
ção dos indices não acon 
leve 'por causa dai penca, 
vertas, mas par conta dar 
especuladores que ficam es 
pecutando iodo santo dia' 

Na quarta-leira i16). o 
lbos-cspa lombos 2.564200 
dolar avançou 1,52% com o 
mercado domestica premio. 
nado enquanto a aguardava 
a PIrC (proposta de emenda 
a Consrituiç2o) da l'ransi 
ç.io. 4110 uo foi apresentada 
a noite pelo vice-presidente 
deito. Ocraldo Atekmun 
lPSltn 

A medida 	considera- 
da necessária para evitar 
um apagão social no ano 
que vem, lã que e. proposta  

de Orçamento enviada em 
agosto pelo governo faur 
Butuonaro P11 assegura 
aproas um s'ulur mõcliva de 
lOS 40521 para o: beiral.-
ctaetos. além de impor cor-
tes severos nas verbas para 
a habitação e nu farmácia 
Popular. 

Ape.ar da re'conhceida 
iuor,u,dude de ampliar de,-
pesas, analistas alerians que. 
caso vi governo não estabe-
leça limites claras para isso, 
o mercado passara a ser 
movido pela especraluva de 
q'av o dinheiro público ira 
impulsionar a inflação e a 
alimentar a necessidade de 
i'kvaoàu dos puevis. 

Fies explicam que, pura 
controlar essa pressão in-
flacionaria. o Sativo Cen-
tral pode retomar as ele' 
vaçõs-, da os. ele inros do 
pais, bole em 13,75% ao 
ano. taros altos tendem a 
esítiae o mercado de ações 
pois investidores se soltam 
para ou ganhos oferecidos 
pela te-tida lixa. Isso redor 
u capacidade das empresas 
financiarem seus protelas. 
prctudicando a geração de 
emprego 

Alem disco, o descri— 
trote elos gastou públicos 
pode dificultar a execução 
do plana financeira traça-
do pelo governo. t o cha-
mado risco fiscal. Investir 
ou pais fica mais arriscado 
e os dolare-s dos estran-
geiros são para fora. tor-
nando a moeda americana 
mais cara por aqui 10 que 
lambem gera mais int'laçuio 
devido aos custos de im-
portação 1. 

Quem continua investido 
no Brasil passa a exigir um 
retorno maior dos títulos 
do governo para compensar 
o risco, a que exerce ainda 
mais pressão no mercado 
de raros. Esse efeito bola de 
ocre, dependendo da pró 

porção. pode ver des'asiador 
para a economia e o priri' 
capa) sintoma de que isso 
pode estar em curso e a alia 
duo civnlrati,s de iams futu-
ros de curte prazo que uSo 
refertncia para o mercado. 

Em mais um dia de acera 
toada elevação, a tara Dl 
(depósitos bcrrrbaoearios) 
pare 2024 oscilava em lar 
na dos 144c ao anis ou tarde 
desta quinta-feira,  

"Os aros sobem Com a 
ideia de que 

o Ilrasil pode 
ter rim pru'n. 
blema fiscal 
devido à in-
tensa() 

o.
lesoãru 	elo 
governe de 
aonlcfltar Os 
gastos' 	v.. 
montou Pi-
ter Carvalho, 
economista- 
'chefe 	da 
Valor Inves. 
tunlentou. " já 
que o pais 
quer gastar 
mais, o risc?-
odor cobra 
uni 	p.0 mio 
ma "'r." 

N. este-
nor, o cená 
tuo rambãm 
não era bom. 
Pelo segundo dia seguido 
os principais mercadas de 
ações mundiai, negociavam 
com quedas moderadas, 
o que tambem criava unta 
rendõncia ainda mais dcsla. 
vorau'el para a Bolsa beis.-
letra, cuja antetade do moo 
iantc movimentado von, de 
ins's'mridorcs cstrar.gciros. 

Parãrnerro para a Bolsa 
de Nova VoeI, o iurilice S&P 
4100 caia (1.0)42 nesta qoinla 
Na s'sirpera, o mercado ame. 
ricano abandonou a otimis 
mo provocado nos ultimou 
dias pela narrativa de que 
05 iuros no paul po:tenbarn  

subir menos SuO- pebuxim:s 
meses após u inflação ter 
perdido força rtn i,lunirbra. 

Autoridades do lcd fie-
decaI Enervo, ir banco cnn-
rui amerieone, pcursrns. 

passaranu a reafirmar que e' 
aperto ao crédito para frear 
a inlluçàir se-rã mantido 

	

Paralelamente. 	sinais 
de que a alta dos Taros na 
provoca sinais de CCvO' 

são s'saltaram a chamar a 
atenção. Entre vises sinal, 

esta o balan-
ou rr:mrsiral 
com result,. 
do, abaixei 

do esperado 
da vartiista 

argel 
'Dados da 

	

p
-, 	r, 
	n'a. 

rreana largc: 
ramboem pie- 

o e up a r o It 
niisosiislnirv. 
u) -e moo ir ri. s 

.10 rim flnv't 
cido ilesa' 
Irador pura 

o ""!o 

 e 
au tire ti 20 ibvlO 

a preocupa. 
Cao uls- Orna 

recrstao 00 

	

pais' 	co. 
montou Jln-

uaubo Sunctsas. analista de 
investimentos da Rico 

O banco Ir Morgarr 
também apontou em rela-
torro que os kutadoo Uni-
dos caminham para unia 
leve recessão. uegiliuna'o O 

agéncra Bloounberg. 
A desaecleração da eco-

sumia rendo a reduzir 
demande por energia e 'Iva 

afetava  preço de' rciercn 
cia do peurslcri. O) barril 
do Brent perdia 3.t%, co-
lado u USO 05.2 i Na Sol 
sã br.ssilcrra. as acnes 

ma"negoeradas da ptteallrcr.0 
Petrobr.rs perdiam tino, 

Bolsa cai e dólar sobe com 
previsões para o novo governo 
A Bolsa de Valores brasileira teve o segundo dia de forte queda 

ontem (17) diante da expectativa de ampliação dos gastos públicos 

Analistas aler-
tam que, caso o 
governo não es-
tabeleça limites 
claros para os 

gastos, o merca-
do passará a ser 
movido pela ex-
pectativa de que 

o dinheiro público 
irá impulsionar a 
inflação e a ele-
vação dos juros 
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REf-EITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  PEO21/2022-SRP/SEDUC 

O Pregoeiro Oficial do Municipio de Penaforte, comunica aos interessados que 
no proxirco dia 01 de dezembro de 2022, as 091ri:O0msn, estará abrindo Licitação na 

Modalidade Pregão Eletronico Ne PE021/2022-SRP/SEDUC, cujo Objeto é a seleção da 
melhor proposta. visando futuras e eventuais aquisições de livros didáticos para o Projeto 
Construtores da Paz - Fundamental II. junto a Secretaria de Educação de Penaforte/CE, 
sendo o Cadastramooto das Propostas a partir do dia 21/11/2022 até 01/12/2022 às 
0Efs:O0min. rio site www.bll.org.br. Abertura das propostas 01/12/2022 ás OSh:holmrn e a 
fase de disputa de lances no dia 01/12/2022 as 09000 

O edital completo coara a disposição dos interessados apos esta publicação na 
horário de 08:00ls ás 12:00h. no setor de licitações, site: www.tcm ce.goa.br/tce.municipios  
e no site www 011 org.or 

Penaforte CE, 17 de novembro de 2022 
CICERO RANGEI. ANDRADE BEZERRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

EXTRATO DE CONTRATO No 9/2022/PC.01 

ContratO flv)9:.1o22/P C.u1 rudo da ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 
2021 1111.01. advindo cc' Pregão Eletrõraco Nv 2021 t1.11.01-PMIJ, cujo órgão 
Gercnciadar a a Secretaria de Educação do Municipio de Jiloca de Jericoacoara/CE. 
OBJETO 000sác a Ata de Registro de Preços N2  2021.11.11.01 para Futuras e Eventuais 
Aquisições de Nits escolares visando atender as necessidades da Secretaria de Educação da 
Muv:cipirr dia Cuiteriariopolis CE CONTRATADA: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS ITDA, CNPJ. 17.328.748/0001-10. VALOR GLOBAL ES 777.194,50. DATA DE 
AS$IFJAJLJfIA: 17/11/2022 PRAZO VIGENCIA: 31/12/2022. SIGNATÁRIOS: Antonia Adenilce 
Arr'eno LimS Rodrigues 	Ordenadora do Despesas e Francisca Gardia 55 Carvalho - 
Proprietária 

RETIFICAÇÃO 

No DOU de 17112022. Seção 3. pagina 282, na identificação, onde se lê: 
Extrato de Registro de Preços, leia-se: Extrato de Adesão a Ata de Registro de Preços se 
2021.11 1101 

da da Codou) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRATO DE CONTRATO N9  16.010/2021-025D5 

Contratante e signatario: Secretaria de Desenvolvimento Social, Izaura (Somes do 
Nascimento de Oliveira, Secretária. Extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nO 
16010/2021PERP' isX 16.010/2021-02SDS. Valor global: RS 87.673,80 ' Contratada: DX 
Computadives LTDA, através de seu representante legal, o Sr. João Recato Pereira Freire. 
Objeto: Registro de preços para fumaras e eventuais aquisições de suprimentos de 
informaIic, destinados ao atendimento dos programas sociais. Prazo de vigência: ate 
31/12/2022, a partir da data da assinalara do contrato Data da assinatura do contrato: 
03/10/2022. 

EXTRATO DE CONTRATO NV 2022.08.01.1-015D5 

Contratante e signat......'  Svrrntaria de Desenvolvimento Social, Izaura Domes do 
Natciisie.nro de Oliveira, Secretária. Extrato do contrato resultante do Pregão Efetrõnico no 
2072.0101.01 -PLIRP: at 2022.03.01.1 01505 Valor global: RS 33 480,00. Contratada: Maria 
das Graça,, Soares Felicio - ME. atraves de seis representante legal, o Si, Leandro Facundo 
Rocha Ob;ltn: Registro de preço para futuras e eventuais contratações de serviço de 
auxilio funeral cio aseirdrnier.to  as famílias vulneraveis do municipio, através do Beneficio 
Eventual de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social, Prato de vigência: até 
31/12/2022, a partir da data da assinatura do contrato Data da assinatura do contrato: 
02/09/2022 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

v Terrn. Aditivo Contrato nv 08.004/2021.O1SME 

Contratante e signatario. Secretaria Municipal de Educação, Veruzia Jardim do Queiroz 

Extrato do 5  Termo Aditivo ao contrato cv 08.004/2021-01SMt, resultante da Tomada de 

Preços v' 08.004/2021TP. Contratada: H de Oliveira Silva, através de sua representante 

legal, a Sra. Helena de Oliveira Silva. Objeto: Contratação de serviços de assessoria, 

consultaria e acompanhamento pedagogico com lxx nas avaliações externas e melhoria 

de indicadores educacionais, oferecendo suporte formativo e técnico aos educadores das 

unidades de ensino que compõem a rode pública de ensino de Quixadá, objetivando o 

crescimento e qualificação educacional publica municipal. O presente Termo Aditivo tons 

por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original pelo penado de 12 meses 

a partir de 23/11/2022 Data da assinatura. 20/10/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  2022.11.01.01.PERP 

O Pregoeiro torna público que se encontra a disposição dos interessados, a 
licitação dc' tipo menor preço por lote, calo objeto' Registro de preços para fatura e 
eventual contratação de serviço de locação de equipamento médico hospitalar com 
manutençSo preventiva e corretiea. para atender as necessidades da Secretaria da Saudo 
de Quinada/Ce.. Datas a Horarios: 1. Inicio de recebimento das propostas: das DEu do dia 

18/11/2022: 2 Fim do recelrirnento de propostas: as 088 do dia 01/12/2022; 3. Abertura 
e Julgamento das propostas. das 08-010 as 08:59h do dia 01/12/2022; 4. Inicio da sessão 
de disputa de preços ás OSlr do dia 01/12/2022, maiores informações na sala da Comissão 
de Licitação. Situada a Trav. Jose Jorge Matias s/n. lv andar, Campo Velho. Quinadá/CE. 
das 0? 30h às 11:30h e no sito:www.tce.ce.gov.br. 

JOSE IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 20Z2.11.03.1 

A Pregoeira Oficial do Municipio de Quinelõ/CE, tendo em vista o certame 
L,ciiaróri,i' na modalidade Pregão Eletrônico. curo objeto é Contratação de serviços a serem 
prestados na confecção e impressão de materiais gráficos, comunicação visual e serigrafia, 
destinados ao atendimento das necessidades de diversas Unidades Administrativas e 
Programas ãijcia,v do Municipio de Qainelô/CE, com abertura e disputa de preços previstos 
para o dia 18 de novembro de 2022 as 080:00 horas e 08h :30min respectivamente, Fica Adiada 
para o dia 24 de novembro de 2022 as 080:00 horas e 0Eh,30min. abertura e disputa de preços 
respectivamerste. Motivo: em virtude do adoecimento inesperado da Pregoeira do Município 
que se encontra gestante, a rea'ização do Pregão Eletrônico ficou prejudicada, sendo assim, 
adiá-lo para uma data posterior restou por ser a única alternativa E, ainda, tendo em vista, que 
ia havia Outros pregões eletrànicos e compromissos marcados para as datas anter:ores ao dia 
24 vinte e quatro) de novembro restou por ser a única data possível para a remarcado do 
rveecionsado pregão eletrônico. O certame será através do Cite viww.comprasquinelo com.br. 

Os interessados poderão obter o texto integral do Edital .szrasea aos 
eletrônicos: www.comprasqurnelo.com.br  e www.tce.ce.gon.br. Informações ppo ter-
(88) 3579-1210. 

Quioelô . CE 17 de noveni'ibrç' (ri'. ,(1 , 
eANCISÇ,A RAQUEL DE ÜtiTf.'h 	
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMO8IfV 
o. 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  N' 1408100122-TP 	\ COMSSAO DE 
ObJeto. Contratação de empresa para obra de construção ieinavescen'tinpT 

espaço educativo urbano e rural - 4 safas. Bairro Jaime topes fDeoosiloj no mui'E&ru...m-" - 
conforme Termo de Compromisso/Convénio N2  30201, Escola Padrão FNDE, Obra lDl0ls:;i. 
que entre si celebram o Pondo Nacional E Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o titUilitiiaiO 
de interesse da Secretaria de Educação Ciência Tecnoiogia e Inovação deste município 
Vencedor: Construtora Cebave Eireli; Valor: RS 1.499.127,62 (um milhão, quatrocentos 'a 
noventa e nove mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e dom centavos) Homologado e 
Adjudicado pelo respectivo Orrlenador de Despesas. 

Em 9 de novevlfsro de 2022 
SONORA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO 

Secretaria 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 0707260122 

Objeto. Contratação de empresa para obra de piçamramerito em estrada u'.cuiai 
no Distrito de São Miguel a Localidade de Forquilha no município, conforme MAPP NO 10°1 
e termo de Convênio Ne 238/2022, que celebram a Superintendência de Obras Publicas 
SOP e o município, de interesse Ela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ir 
lnfraestrutura. Vencedor: fuI K Serviços em Construção creu Transporto Escola fir'Ciu. VOai 
R$ 909.466,20 (novecentos e nove mil e quatrocemnloS e sessenta e seis reais e 
centavosl. Homologado e Adludicado, pelo respectivo Ordeedor de tlesoesasAfr.nix 
Feitosa Carvalho Domes - Secretário 

(si 16 de novembro me 2022 
AFRÂNIO FEITOSA CAP,VALaO DOMES 

Secretáro 

AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  1311080222 

O Pregoeiro torna público, para coehecimnnri, dos atOrcasaslos. Ouc viT 

próximo dia 01/12/2022, as 09f'., horario d. Bca'ailia/DF, estara realizando licita5lO. lilO 
objeto: Aquisição de ambulâncias para as equipes de saude, conforme Conver,io r'V 
031/2021 celebrado entre o Estado do Ceara e o muisicioio, ele interesse da Secretaria 
Municipal da Saúde, tudo conforme especificações contida,, no Termo de Referéeca 
constante nos Acenos do Edital o qual encontra-se na integra na sede tia comissão CiO 
licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro. Quixeramobim/CE, isp 
endereço eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no linE - acesso público" e nu 
portal de licitações https://Iicitacoes.tce.cv.gov.br/ 

Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 081' às 12tr. 

JOSE MAC OOWEI. TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NP 1311080122 PLRP 

O Pregoeiro da torna público, para conhecimento rios interessacos. que no 
próximo dia 01/12/2022, as 09h, horário de Brasilia/DF, estará realizando licitação, cujo 
objeto: Registro de preços visando fumaras e eventuais prestações de servicos de guincho 
ou remoção, maisutencão preventiva, manutenção corretiva e borracllarã. para -aciculcis dc: 
diversas marcas e modelos, pertencentes a frota da Secretaria Municipal da Saúde, tudo 
conforme especificações contidas no Termo de Referencia constante nos Anexos rio Cortai 

o qual encontra-se na integra na sede da comissão de liciaçâo, vitu.trlà o RuS TrlTt5éTli'O' 
Salviano Pinto, 707. Centro, Qaineramobim/CE. no endereço elemrõisico www.Imli.orç li" 
"Acesso Identificado no link - acesso Público" e wwvn.mce ce.gov  or. Maiores lmml(urmaçoes, 
no endereço citado, no horanio das 070 as 11h 

MAX RONha PInJHEiSO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nv 1411090122.PERP 

O Pregoeiro torna público, para conhecimento rIOs "imciasvadims, 	c' rio 
prouinro dia 01/12/2072. as 150, horanio de Brasilia/DO estará nisali,ar,do citação de 
Pregão Eletronico en 1411090122.PERP, cujo objeto: Registro do preços para 1 rtu,raI e 
eventuais aquisições de materiais e suprimentos de infor!rlatica, para atende,' a'; 
necessidades da Secretaria de Educação Ciência Tecnologia e inovação do muEicipici. CiidQ 

conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital 
o qual encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, situada á Rua Monsenhor 
Safvitmno Pinto, 707, Centro. Quiveramobim/CE; no endereço eletrõnrco 'viww.bf 1 i,rg.br  

"Acesso Identificado no unE 	acesso publico" e no portal dp licitaçóco 
www tce.ce.gov.br  

Maiores Informações, no endereço citado, no notaria de 070 as 111' 

MAX RONNY PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N PE/01/230822/SEA 

Titulo: AVISO DE ERRATA da publicação veiculada no DOU do dia 17/11/2022 cie 
N' 216, Pág. 283, Seção 3. . Motivo: Constatou-se a existência de erro de digitação nu 
número do processo licitalório, onde resultou o mesmo erro também ias ptiblicaçóeu dos  
jornais de aviso . Unidade Administrativa: Secretaria de Admiração e Finanças . Processa 
Originario: Pregão Eletrônico - Objeto: Registro de Preços ensejando futura e e'jcntxai 
Aquisição de Equipamentos Permanentes destinados a atendem as diversas Secre5aras 
Municipais de Reriutaba/CE - Retificação: ONDE SE LÈ- "nv PE/01/230822!SEA" LEIA-SE. 
PE/01/081 122/SEA". - Local de Realização da Licitação tittps-//bli vigiar. 

Reniutaba'CE. 17 de Noveme,Ou'u de 202) 
FRANCISCO WELLINGTON VALE PINTO 

Order'ador de Despesa'. 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

CHAMAMENTO PUBLICO Nt CHP/01/270922/5M5 

Titulo: AVISO Oh ERRATA ;Ia publicação veiculada no DOU coza 17/11/2(122 ao 

N 216, Pág. 283. Seção 3. - Motivo: Constatou-se a existência de erro de tIiginaç3'u no 

numero do processo licitatorio, onde resultou o mesclo erro tambens nas publicações rins 

jornais de aviso - Unidade Administrativa: Secretaria de Saude 	i'rocessua Orig.nar.o 

Chamamento Público Objeto: CHAMAMENTO PUBLICO PARA O CREOENC.IAMENTO 0€ 

	

urvunienin amurado daurnmriu.r.in  ri',,.,.,n.-iI' ,.m 72Ç4 ii...'4'i,Ji,','ia'.'. 	CP 
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Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 141 1090 122-PERP. O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 01/12/2022. às 15h. horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico n° 141 1090l22-PERP. cujo 
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Secretaria dçf 
Educação Ciência Tecnologia e Inovação do municipio, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do l:ditao. 
qual encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707. Centro, QuixerarnobirniCE: no enderç Fk.14 
eletrônico www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no link - acesso público" e no portal de licitações www.tce.ce.gov.br  - Maiores Informações, no ende01-0  
citado, no horário de 07h às 11h. Max Ronny Pinheiro. 	 1 

£.. 
*** *** *** 

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE -Aviso de Prosseguimento Tomada de Preços N°2022.08.l5.00l-TP-SEFJN. O Presidente da Comissão Permunen 
de Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados o prosseguimento de licitação, cujo objeto: Contratação de empresa para elaborar 
e implantar um programa de modernização da gestão do imposto sobre serviços de qualquer natureza - 1SS no município, ficando a sessão de abertura das 
Propostas de Preços marcada para o dia 22/11/2022, às 14h. O prosseguimento é devido o término do prazo recursal manifestado pela empresa CO.NFIS 
CONSULTORIA FISCAL LTDA. com  a não apresentação de razões recursais. O processo se encontra à disposição dos interessados para consulta na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, n°42 - Centro - Beberibe/CE, e no site https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov. 
hr 	Maiores informaçScs pelo fone: (85) 3338-1234, no horário das 08h às 12h e 14h às 17h. Adson Costa Chaves. 

*** *** *** 

Prefeitura Municipal de Quixada - Aviso de Homologação/Ratificação - Processo de Adesão (CARONA) N° 2022i0.20.01. originário da Ata de Registro 
de Preços n° 09.03.2022-SEINFRA do Pregão Eletrônico n°09.03.01.2022-Secretaria de lnfraestrutura da Prefeitura Municipal de JAGUARIBE/CE. 
Objeto: ser iços de intermediação, administração e gerenciamento, através de sistema informatizado integrado próprio ou contratado, compatível com 
hardware estação terminal de acesso com sistema plug and play em OBD. Para aquisição de combustível (gasolina, etanol e diesel). Através de rede de 
estabelecimento credenciados pela contratada com uso de tecnologia Qr Code ou sensor de aproximação para atendimento das necessidades da frota de 
veiculos da contratante. Homologado em favor da empresa: lServ Gestão de Beneficios - EIRELI, CNPJ N°: 13.858.769/0001-97, Endereço A. 1 Conjunto 
Jercissati 1. 57. Sala 809, torre 01. MaracanaúlCE, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Evandro de Sousa Junior - Valor Global: RS 400.000.00. 
Fica homologada em 25/10/2022 a Licitação na forma da Lei 8.666/93. Pedro Teixeira Pequeno Neto - Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. 

*** *** *** 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n°2022.1 1.01.01-PERP - O Pregoeiro toma público que se encontra à disposição 
dos interessados, a licitação do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de locação de 
'quipamcnto médico hospitalar com manutenção preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde de Quixadá Cc. Datas e 

orários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h do dia 18/11/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 0112 2022: 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 01/12/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 01/12/2022. maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação. situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1°  andar, Campo Velho, Quixadá/CE. das 07:30h às 11:3011 e no stte:wwa .tce.ce.gos. 
br. José Ivan de Paiva Júnior. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços das Empresas Habilitadas na Tornada de 
Preços N' 2022.09.23.01/TP. Objeto: reforma de equipamentos públicos na localidade do Distrito do Buntizinho, Município de Mauriti/CE. A Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti/CE faz publicar o resultado do julgamento das Propostas de Preços. Empresa 
classificada: 1° lugar: LC Serviços e Locação de Mão de Obra LTDA. (R.$ 89.602,91). 2° lugar: Eugenia Fernanda Pereira Feitosa (RS 98.330,16): 3° lugar: 
A.I.L. Construtora LTDA. (RI 106.479,58),4" lugar: Real Servicos EIRELI (R$ 107.663,40): 5° lugar: Sertão Construções Servicos e Locacoes LTDA. (RS 
109.695.09): 6° lugar: Nlontenlum Construtora Limitada (RS 110.191,28); 7° lugar: Construtora Contrat Empreendimento EIRELI-ME (RS 110.681,28); 8° 
lugar: Vision Consirucoes e Servicos LTDA (RI 113.170,04). 9° lugar: MT Projetos e Servicos de Engenharia LTDA. (R$ 114.590.63): 10° lugar: Itapaje 
Construcao e Servicos EIRELI (R$ 117.269.84); 11° lugar: Klebio Landim de Franca EIRELI (RI 116,354.78). Empresa desclassificada: M R Absolut 
LTDA. por descumprir o item 5.3.12 do edital. Fica aberto o prazo recursal previsto inciso 1, alínea "b"do Art. 109, da Lei n°8.666/93, atualizada. Mauriti/ 
CE. 17 de novembro de 2022. A Comissão. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá - Secretaria de lnfraestrutura, Conservação e Serviços Públicos - Aviso de Julgamento - Fase de 
Habilitação. A Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado de julgamento 
dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços de N.° 0032022-TP, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução da construção de 01 (Lima) 
Unidade Básica de Saúde - LJBS, no Município de Tauá/CE. Empresas Habilitadas: Trevo Engenharia e Serviços EIRELI ME, Abrav Construções Serviços 
Eventos e Locações EIRELI EPP, Consdil Construções e Projetos Dias LTDA e Construtora Conita LTDA. Empresas Inabilitadas: EQV Empreendimentos 
e Serviços LTDA, Construtora Moraes LTDA, WU Construções e Serviços EIRELI EPP, WU Construções e Serviços EIRELI EPP, IPN Construções e 
Serviços EIRELI ME, Construtora Neves Nogueira LTDA, Medeiros Construções e Serviços LTDA ME e Apia Comércio, e Serviços. Projetos e Construções 
EIRELI ME. Fica, a partir desta publicação, aberto o prazo recursal, de acordo com o art. 109, inciso!, alínea 'a', da Lei n° 8.66693. A Ala de Julgamento 
está disponível no Portal de Licitações do TCE. Tauá/CE, 17 de novembro de 2022. Comissão Especial de Licitação. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°2022.11.17.1. A Pregoeira Oficial do Municipio de 
Assaré CE toma público que será realizado Certame Licitatõrio na modalidade Pregão Eletrônico - Objeto: Aquisição de unidade móvel de saúde simples 
remoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Assaré/CE. Início de acolhimento das propostas: 21 de novembro de 2022 a 
partir das 17:00 horas. Abertura das propostas: 01 de dezembro de 2022 às 08:30 horas. Inicio da sessão de disputa de preços: 01 de dezembro de 2022 às 
09:00 horas - através do site www.comprasssare.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www. 
cornprasssare.corn.br  e www.tce.ce.gov.br, ou no Setor de Licitações da Prefeitura situada à Rua Dr. Paiva, n° 415. Vila Mota Assaré - Ceará no horário de 
08:00 às 12:00hrs. Informações pelo telefone (88) 3535-1613. Assaré/CE, 17 de novembro de 2022. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Pregoeira 
Oficial do Município. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA - Titulo: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade 
Administratis a: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico 
N° £E/0I/251022/SEA - Objeto: Contratação de Serviços Especializados em Tecnologia para Locação de Sistema de Acesso Remoto, incluindo 
Suporte Técnico para atender a Secretaria de Administração e Finanças do Município de ReriutabalCE - Local de Acesso ao Edital: Rua Osvaldo 
Honório Lemos. 176 - Centro - CEP: 62.260-000 - Reriutaba/CE; https://bll.ore.br; bttps://www.eriutaba.ce.eov.br; bttps://licitacoes.tce.ce.eov.  
lir  - Funcionamento do órgão: SEGUNDA A SEXTA - DE 08H30M AS I2H00M E DE I4H00M AS I7H00M - Local de Realização da Licitação: 
htlps://bll.org.br  - Data de Abertura: 01/12/2022 - Horário: 09H00M - Pregoeiro(a): Sâmia Leda Tavares Timbó. 

**$ **S *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS - AVISO DE REVALIDAÇÃO DE PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA 
PUBLICA N°001.17.05.2022 —SEINFRA—O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Russas-CE solicita às empresas 
participantes da Licitação. na  Modalidade Concorrência Pública, cujo OBJETO 6 a Seleção de Mcthor Proposta através de Registro de Preços pura a Fuiura 
e Eventual Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para manutenção e reforma de calçadas, drenagens pluviais, praças. logradouros, 
pavimentações de vias principais e vicinais (ruas ou estradas) de interesse da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Russas, pelo Maior 
Percentual de Desconto Ofertado com orçamento baseado na tabela SEINFRA vigente (com desoneração) e/ou SINAPI vigente (com desoneração). a 
manifestação quanto à revalidação das respectivas Propostas de Preços tendo em vista a expiração do prazo inicial. A manifestação da interessada deverá ser 
protocolada na Comissão de Licitação localizada na Travessa João Nogueira da Costa. N°01, Centro, no prazo de 48 horas. A Licitante que não apresentar 
manifestação libera-se dos compromissos assumidos neste Certame. Russas-CE, 17 de Novembro de 2022. Jorge Augusto Cardoso do Nascimento - 
Presidente da CPL. 
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