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UIXADA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 — DOOBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 

TRÂNSITO E CIDADANIA TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO. 

2 - DA JUSTIFICATIVA: 

. 	A presente licitação justifica-se pela implantação e manutenção de sinalização, decorrente de atividade 
rotineira indispensável para garantir a segurança viária na forma que preconiza o Código de Transito 
Brasileiro e por esta razão, não pode faltar nas ações do órgão e atender as necessidades da Secretaria 
Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, visando proteger o patrimônio público e 
segurança dos usuários das vias de tráfego, mediante a aquisição de materiais de consumo diversos. A 
contratação da Empresa para prestar serviço de pintura se dá para dar suporte como componente da 
sinalização de trânsito a fim de possibilitar a melhor fluidez no tráfego, garantindo a informação, a 
orientação e a condução do usuário com maior segurança em veículos automotores, ciclomotores, 
bicicletas e pedestres que circulam nas vias, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro e 
Resoluções do CONTRAN por tratar-se de atividades fundamentais e continuas para manter os 
sistemas em pleno funcionamento. 
Deste modo, justifica-se a abertura de procedimento licitatório a fim de garantir a perfeita execução 
das atividades desenvolvidas pela Secretaria Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 

2.1 - A presente contratação deve compor Registro de Preços de acordo com as normas previstas no Art. 

•

15, Inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, onde a Ata de Registro de Preços terá 
validade de 12 (doze) meses, o que implica que tais quantitativos visam atender as demandas que 
surgirão no ano em curso e no ano de 2023, bem como permitir um melhor gerenciamento das 
aquisições, sem prejuízo da economia de escala e da eficiência dos recursos aplicados. 

2.2 - Justifica-se o Registro de Preços quando, pelas características do bem ou serviço, houver 
necessidade de contratações frequentes, quando for conveniente a aquisição de bens com previsão 
de entregas parceladas, ou quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pelas unidades de consumo deste órgão, nos termos do Decreto n° 
01/2013, de 02 de setembro de 2013, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela 

Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

2.3 - Por se tratar de materiais usuais no mercado e possíveis de serem definidos de forma objetiva, o 
objeto em questão se enquadra na definição de bens e serviços comuns, conforme o parágrafo único, 

do art. 1°, da Lei 10.520 de 17 de junho de 2002. 
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3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

Os quantitativos do objeto deste termo estão divididos da seguinte forma: 

1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1.1 
PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO 
GALVANIZADO 

2 M 100 

1.2 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 

DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

UNIDADE 

100 

1.3 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 

GALVANIZADO M2  

50 

IA  
PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM 

AÇO GALVANIZADO M2  50 

2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

2.1 

FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À 

BASE D'ÁGUA (SERVIÇO DE PINTURA) 

M 2  10.000 

2.2 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA 

(SERVIÇO DE PINTURA) 

M2  500 

2.3 

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

UNIDADE 500 

2.4 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

UNIDADE 500 

2.5 TACHÃO REFLETI VOMONODIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

UNIDADE 1.000 

2.6 

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

UNIDADE 1.000 

3.1 - As especificações técnicas relacionadas no presente termo de referência deverão ser atendidas em 

sua íntegra quando da apresentação da proposta. 

3.2 - Serão aceitas variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas 

apresentadas nas especificações desde que não comprometam a qualidade e funcionalidade do 

material. 

3.3 - Os materiais deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e INMETRO específicas para 

cada item. 
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3.4 - São Informações obrigatórias: marca, capacidade, medidas e gramatura mínima de espessura. 

3.5 - Para a aquisição dos materiais, serão observadas, no que couber, as disposições contidas nos 

artigos de 73 a 76 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações. 

4 - 1)A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

4.1 - Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada do item, tipo e quantidade 

solicitada, os valores unitários em algarismo de cada item, o valor total em algarismo e por extenso, 

em moeda nacional, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais 

despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto deste termo, mesmo que 

não estejam registrados neste documento. 

42- Será considerado vencedor o fornecedor cuja proposta seja mais vantajosa para a administração, 

desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência. 

4.3 - O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

44 - A apresentação da proposta implica plena aceitação das condições estabelecidas neste termo, bem 

como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto contratual nos seus termos, bem como fornecer todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

45 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto deste termo de referência, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

- DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA: 

5.1 - Quanto à entrega: 

5.2 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento a ser emitida pela administração ou instrumento 

equivalente e rigorosamente e acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e 

no Termo de referência, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação 

dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 

53 - O serviço a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante que, para tanto, designará 

servidor que acompanhará a sua execução e o submeterá ao recebimento provisório, onde serão 

examinadas as especificações e, caso estejam de acordo com o Termo de Referência e proposta da 

Contratada será atestada o seu recebimento mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

de cada parcela executada. 

5.4 Caso o serviço executado não esteja de acordo com as exigências do Termo de Referência e da 

proposta de preços da Contratada, o mesmo será rejeitado e a Contratada deverá refazê-lo. 

5.5 A Contratada ficará obrigada a executar novamente, sem ônus para a Contratante, o serviço que vier 
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a ser recusado. 

56 O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas 

neste instrumento, nos locais indicados na Ordem de Serviço a ser emitida pela administração ou 

instrumento equivalente. 

5.7 - Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações estabelecidas neste 

instrumento e na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento, no local indicado abaixo: 

Sede do Almoxarifado Central da Prefeitura do Município de Quixadá, situado à Avenida Estados 

Unidos, N° 1453, São João - Quixadá - Ce 

5.8 - O prazo de entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento 

da Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento a ser emitida pela administração. 

59 	- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 

(dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão 

considerados como inadimplemento contratual. 

5.10 - A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no Termo de 

Referência será exclusiva do (s) servidor (es) autorizado (s) pelo órgão Contratante, encarregado de 

acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento do objeto contratual, conforme art. 

67 da Lei 8.666/93. 

5,11 - Os materiais deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas 

no presente termo, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas 

condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou 

indenização por parte da inadimplente. 

5.12 - A CONTRATANTE designará um servidor/comissão, cujo propósito será o acompanhamento da 

entrega e a conferência desta com as especificações contidas na proposta de preços e no Termo de 

Referência. Caso o objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles 

instrumentos, será rejeitado o recebimento do mesmo, 

5.13 - Quanto ao recebimento: 

5.14 - Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Termo de Referência e da proposta. 

5.15 - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo 

de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias úteis do 

recebimento provisório. 

5.16 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5,17 - A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas 

correções. Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente poderá ser emitido após a 

referida correção. 

5.18 - O recebimento dos materiais, em caráter provisório ou definitivo, será realizado de segunda a 

sexta-feira, nos horários de 08:00hs às 14:00hs. 
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5.19 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas. 

5.20 - Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão contratante. 

5.21 - A Contratada deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do 
registro da ocorrência. 

5.22 - A rejeição do objeto por estar em desacordo com as especificações, que vier a ocorrer, não 
justificará possível atraso no prazo de entrega fixado, sujeitando a Contratada às sanções previstas. 

5.23 - Os materiais deverão obedecer a um cronograma de entrega, a partir das características que se 
apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de Compra / Autorização de Fornecimento 
a ser emitida pela administração. 

6 	DAS CONDICÕES DE EXECUCÃO: 

6.1 - O fornecimento deverá ser realizado na frequência compatível com a capacidade de armazenagem 
ou recebimento do local da Contratante. 

6.2 - Todo o material fornecido deverá ser entregue nas suas condições finais de uso. 

6.3 - Não será aceito objeto que esteja em desacordo com as especificações constantes do presente 
Termo de Referência, devendo o fornecedor providenciar sua troca sem qualquer ônus para o Órgão 
Contratante, sujeitando-se ainda as sanções previstas. 

6.4 - A Contratada deverá prestar toda assistência técnica necessária, no período de garantia dos 
produtos. Deverá ainda garantir a qualidade e segurança de todos os itens fornecidos, com vista a 

evitar qualquer acidente ou sinistro. 

6.5 - A Contratada deverá observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a segurança do pessoal e material no local de entrega dos itens. 

6.6 - A Contratada deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da contratante 

6.7 - Os empregados da Contratada deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando EPI 
(quando for o caso) e crachá de identificação. 

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

7.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços serão provenientes de dotações 
orçamentárias específicas da Secretaria Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, Estado 
do Ceará, devendo as mesmas serem informadas quando da realização da contratação. 

8— DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO: 

8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 
tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor, acompanhado da 
seguinte documentação: 
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8.2 Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas 
(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo, 

8.3 Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), 
com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

8.4 CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

8.5 CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

8.6 CND emitida pelo município domiciliado, e, 

8.7 CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011. 

8.8 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições 
de habilitação e qualificação exigidas este termo. 

8.9 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento. 

8.10 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até 
sua execução regular. 

8.11 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 

9 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

9.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

9.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas a condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo. 

09.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas 
ao estabelecido no 

9.4 §12, do art. 65, da Lei Federal n2  8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual. 

9.5 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da 
sua culpa ou dolo, 

9.6 Quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua 
responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução 
contratual. 

9.7 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução contratual. 

9.8 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 
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respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

9.9 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou 

em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Órgão Contratante, 
contado da sua notificação. 

9.10 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período 

oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 

9.11 - Os produtos deverão vir lacrados de forma a proteger da ação da luz, poeira e umidade, sendo 

que, nos casos das embalagens apresentarem violação de qualquer espécie, deverão ser 

substituídas pelo fornecedor, ainda que na fase de análise/recebimento. 

9.12 - Na embalagem dos produtos, salvo também regulamentações ou exceções específicas 

comprovadamente de prática usual do mercado, deverão constar as condições de estocagem, faixa 

de temperatura, umidade, limites e posições de armazenamento, exposição a raios solares e demais 

recomendações do fabricante, se for o caso. 

9.13 - Quanto às embalagens dos produtos, quando necessário e solicitado pela Unidade devem ser 

consideradas inclusive aquelas extras necessárias para a proteção durante os procedimentos de 

embarque, desembarque e transporte. 

9.14 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9.15 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela 

Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por 
escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato. 

9.16 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

9.17 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo. 

9.18 - Entregar os materiais de acordo com o pactuado, não sendo aceito, em hipótese alguma, produtos 

de marca diversa. 

lo - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:  

10.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Compra / 

Autorização de Fornecimento, após emissão de empenho. 

10.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores. 

10,3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 
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10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 

execução do objeto contratual. 

108 - Impedir que terceiros forneçam os materiais objeto deste termo. 

10.9 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA. 

io.io— Devolver os materiais que não apresentarem condições de serem utilizados. 

io.ii— Solicitar a troca dos materiais devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Setor de 

AI m oxa rifado. 

1012 —  Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento dos materiais e interromper 

imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

ii - DO REAJUSTE E DO REEOUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

iii - Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

11.2 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico 

do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja 

extinto, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

11 .3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

11.4 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer. 

11.5 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

11.6 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 

em vigor. 

11.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

11.8 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

11.9 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal 

situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

Av. Plácido Castelo, 1559 
Centro. 63900-000 - Quixadá-CE 

ao prefeituradequixadace 
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PREFEITUPADE 

I QUIXADA 
Secretaria Municipal de Segurança Pública,  

Trânsito e Cidadania 

encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

forma do artigo 65, li, "d' da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

ii.io- Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada 

pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

12 - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO: 

12.1 - A fiscalização do (s) contrato (s) decorrente (s) do registro de preços será exercida por um 

representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do objeto e de tudo dar ciência à Administração, de acordo com o estabelecido no art. 67, 

da Lei Federal n9  8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante, quando 

da lavratura do instrumento contratual. 

122 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993. 

123 - A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá 

atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para fins de 

pagamento. 

12.4 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja 

de acordo com as exigências deste termo, bem como, determinar prazo para substituição do 

material eventualmente fora de especificação. 

13 —1)0 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

13,1 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

u - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

14.1 - Os prazos de vigência e de execução contratual serão definidos pelo (s) órgão (s) /entidade (s) 

participante (s) do SRP (Sistema de Registro de Preços). 

14.2 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas nos 

instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57 da Lei Federal 

n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

14.3 - O objeto será executado na medida das disponibilidades dos recursos financeiros e mediante 

autorização, durante a vigência da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação. 

144 - Será firmado contrato, por cada órgão participante, no quantitativo respectivo, observando os 

limites definidos na Ata de Registro de Preços. 

14.5 - A partir da assinatura do contrato, será expedida Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento 

ao Contratado. 

Av. Plácido Castelo, 1559 
Centro, 63900-000 - Quixadá-CE 
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Secretaria Municipal de Segurança Pública, 

Trânsito e Cidadania 

15 - DA FORMALIZACÃO DA CONTRATACÃO:  

15.1 - Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de 
classificação dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços. 

15.2 - A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

16 - DO VALOR ESTIMADO:  

16.1 - De acordo com as pesquisas de mercado realizadas com empresas do ramo de atividade do objeto 
deste termo. 

o 17 - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS:  

17.1 - Consoante o art. 45, da Lei 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação 
do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso de risco iminente, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

Quixadá, 14 de setembro de 2022 

- 

ARMSTkONG BRAGA FERREIRA) 
Secretário Municipal 

Av. Plácido Castelo, 1559 
Centro. 63900-000 - Quixadá-CE 
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PREFEITURA DE 	' 

QUIXADA 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 

AUTUAÇÃO 

PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) 

PROCESSO: N° 2022.10.14.01 

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Federal n° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 c/c 
artigo 15, da Lei 8666, de 21106/1993. 

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA. 

Nesta data, AUTUO o processo Administrativo de Adesão à Ata de 
Registro de Preços que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu 
ARMSTRONG BRAGA FERREIRA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, 
TRANSITO E CIDADANIA, o subscrevo. 

QUIXADÁICE, 14 de outubro de 2022. 

ARMSTRONG BRAGA FERREIRA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA 

Terminal Rodoviário - Av.. Plácido Castelo, 1559 - Centro - 63900-000 - Quixadá-CE 
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Quixadí-CE, 14 de outubro de 20 

 

Ao limo. Sr. 
VALCÈLIO ABREU RODRIGUES 
GABINETE DA PREFEITA 
Nova Russas/CE. 

Assunto: Solicitação à Ata de Registro de Preços no GP411E0O2/21, originária do Pregão Eletrônico 
N°  GP-PEOO2/2021, da Prefeitura Municipal de Nova Russas/CE. 

limo Sr. 

Pelo presente instrumento solicitamos que nos conceda AUTORIZAÇÃO para aderir a Ata 
de Registro de Preços N° GP-PE002/21, originária do Pregão Eletrônico N° GP-PE0022O21, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DE 
DISPOSITIVOS DELIMITADORES E CANALIZADORES DE TRÁFEGO E IMPLANTAÇÃO DE 
SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO-
DEMUTRAN, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. em conformidade com o Decreto n° 9.488. de 
30 de agosto de 2018  c/c artigo 15, Lei Federal N° 8.666, de 21/06/1993, e demais legislações 
vigentes, conforme itens e quantitativos especificados abaixo: 

ITEM' 	 DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL 

70638 
PAINEL 	SEMI-REFLEflVO 	EM 	AÇO 
GALVANIZADO 100000 METRO QUADRA 

R$585.00 
i 

R$56.500,000 

1 
Especificação: PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO 
GALVANIZADO 

70639 

SUPORTE 	METÁLICO GALVANIZADO 	PARA 
PLACA 	DE 	ADVERTÊNCIA 	OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO 

100,000 UNIDADE 
R$170,00 R$17.000000 

Especificação 	: 	SUPORTE 	METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 
OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO 
DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

70640 
PLACA DE REGULAMENTAÇÁO/ADVERTÉNCIA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 50,000 METRO QUADRA 

R$720,00 R$36.000,000 
Especificação 	: 	PLACA 	DE 
REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA 
EM ACO GALVANIZADO 

70641 
PLACA 	INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS 
SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

5O()() METRO QUADRA R$620,00 R$31.000,000 
Especificação 	 ; 	 PLACA 
INDICATIVAJEDUCATIVA/SERVIÇOS 	SEM!- 
REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

70642 
TACHA 	REFLETIVA 	MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APUCAÇÃO 500,000 UNIDADE - R$17,30 R$8.650,000 
Especificação 	 TACHA 	REFLETIVA 
MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70643 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 500 000 UNIDADE R$18,10 R$9.050,000 
Especificação 	 TACHA 	REFLETIVA 

1 BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 
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70644 
TACHÂO 	REFLETIVO 	MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 1000,000 UNIDADE 

R$37,00 R$37.000000 
Especificação 	TACHÂO 	REFLEflVO 
MONODIRECIONÂL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70645 
TACHÂO 	REFLETIVO 	BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 1000,000 UNIDADE 

R$40,00 R$40000,000 
Especificação 	: 	TACHÂO 	REFLETIVO 
BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 
Faixa Horizontal! Tinta Reflettva/ Resina à Base d 

70646 a9ua 10000 Metro Quadrado 
R$2200 R$220.000,000 1  

Especificação: 	Faixa 	Horizontal! Tinta 	Refletiva! 
Resina ã Base d a'ua (Serviço de Pintura) 

706474j(Serviço 
Símbolos no Pavimento Acricula à base d'agua 

de Pintura) 500 Metro Quadrado R$25.00 R$12500.000 

L 	1 
 Especificação: 	Símbolos 	no 	Pavimento/ 	resina 

Acrílica à base (Serviço de Pintura) 
R$467.700000 

Aproveito para renovar a V. Ex. protestos de elevada estima e distinta consideração. 

f, 27r2 
ARMS1'Rc4G BRAGA FERREIRA 

SECRETARIA DE TRANSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS  PÚBLICOS 
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Nova Russas/CE, 17 de outubro de 2022 

Ao Senhor, 
ARMSTRONG BRAGA FERREIRA 
Secretário de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos 
Município de QUIXADÁ. 

Assunto: Resposta ao pedido de Adesão 

Senhor Secretátio, 

1.Em resposta ao Oficio, informamos a Vossa Senhoria que Autorizo a Adesão à ata 
de Registro de Preços ri°  GP-PEO02/2021, decorrente da Concorrência Pública n° GP-
PEO02/2021, referente a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS 
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DELIMITADORES E CANALIZADORES DE TRÁFEGO 
E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-
OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A GESTÃO DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMIJTRAN, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, 
CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, dos itens e quantitativos relacionados na planilha a seguir: 

1. SINALIZAÇÃO VERTICAL 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD VIR UNIT. VIR TOTAL 

1.1 
PAINEL 	SEMI-REFLETIVO 	EM 	AÇO 
GALVANIZADO 

ITA M2  100 R$565,00 R$56.500,00 

12 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA 	DE 	ADVERTÊNCIA 	OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 
0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

ITA UNIDADE 100 R$170,00 R$17.000,00 

1.3 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

ITA M2  50 R$720,00 R$36.000,00 

1.4 PLACA 	INDICATIVAIEDUCAI1VAISERVIÇOS 
SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

ITA M2  50 R$620,00 R$31.000,00 

2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTD VLR UNIT. VIR TOTAL 

FAIXAHORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA
2.1 	

ACRILICAÀ BASE D'ÁGUA 
SERVIÇO M2  10.000 R$22,00 R$220.000,00 

2.2 
SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA 
À BASE D'ÁGUA 

SERVIÇO M2  500 R$25,00 R$12.500,00 

2.3 
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

SERVIÇO UNIDADE 500 R$17,30 R$8.650,00 

2.4 
TACHA 	REFLETIVA 	BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

SERVIÇO UNIDADE 500 R$18,10 R$9.050,00 

2.5 
TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

SERVIÇO UNIDADE 1.000 R$37,00 R$37.00000 

2.8 
TACHÂO REFLETIVO BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

SERVIÇO UNIDADE 1.000 R$40,00 R$40.000,00 

467.700,00 

vcvarussa. 
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2.Saiicnto que a cópia da Ata de Abertura, o Termo de Homologação e Proposta 
Preços encontram-se registrado do Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará, onde Constam todos os preços das empresas vencedoras e as 
Atas de Registro de Preços poderão ser retiradas no Sítio deste Município 
www.novarussas.cc.gL)v.br. 

3.Caso  decida pela não adesão, recomendo informar para a liberação de saldo dos 
itens solicitados. 

4.Rege-se este processo, pelo Decreto Municipal n' 011/2021. 

Atenciosamente, 

d 

MUNICÍPIO D 
GAI3INET 

VALCÉLIO AB 
CONTRATANT 

EFEITA 
DRIGUES 



'?2rnobi 
SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA 

Ofício n° 042/2022. 

Fortaleza, 18 de Outubro de 2022. 

Ao limo. Sr. 
Armstrong Braga Ferreira 
Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos. 
Prefeitura Municipal de Quixadá-CE. 
Ref: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO GP-PEO02/2021 

Assunto: Autorização para adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOSN°GPPEO02/2021, referente ao 
Pregão Eletrônico N°GP-PEO02/2021 - Prefeitura Municipal deNova Russas/CE. 

Prezado Senhor, 

A empresa R2 MOBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o NO 18.452.010/0001-23, com sede na Av. Washington Soares, N° 855, Edson 

Queiroz, CEP: 60.811-341, Fortaleza/CE, representada, titular do RG n° 92025009798 SPP/CE e do CPF n° 

698.627.373-87, vem por meios deste, informa-lhes o total consentimento para Adesão da ATA DE 

REGISTRO DEPREÇOS N° GP-PEO02/2021, originária do Pregão Eletrônico N° GP-PEO02/2021 - Prefeitura 

de Municipal de Nova Russas - CE. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para realizar eventuais esclarecimentos adicionais 

que se façam necessários. Certos de que será dada a melhor solução ao presente caso, aproveitamos ainda 

o ensejo para renovar nossos votos da mais elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

REJAN E MORAIS 	Assinado de forma digital por 
REJANE MORAIS 

SILVESTRE:0501 78 SILVESTRE:05017898000124 
Dados: 2022.10.20 16:08:50 

98000124 	-0300 

R2 MOBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA. 
CNPJ NO 18.452.010/0001-23 
Rejane Morais Silvestre 
CPF N° 837.361.073-15 
RG: 099073 MTPS-CE 
Representante Legal 

R2 MOBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA. 
CNPJ N° 18.452.010/0001-23 

Av. Washington Soares, N°855, salas 802/804, Edson Queiroz— CEP: 60.811-341 Fortaleza— CE. 
adm@r2mobi.com.br  / wvv.r2mobi.com.br  

0800 5054444 1 (85) 3045.0402 
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SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA 

PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA 

AO, 

SR. ARMSTRONG BRAGA FERREIRA, 

SECRETARIA DE TRÂNSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Ref: ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° GP-PEO02/2021 

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO N° GP-PEO02/2021 

Prezado, 

Apresentamos a Vossa Senhoria, a proposta de preços consolidada conforma planilha abaixo, para adesão parcial, 

para utilização pelo órgão SECRETARIA DE TRÂNSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS PÚBLICOS, 

REFERENTE À ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° GP-PEO02/2021, decorrente do PREGÃO 

ELETRÔNICO N GP-PEO02/2021, no município de NOVA RUSSAS/CE, de OBJETO: Eventuais e futuras 

contratações de empresa especializada para prestação de serviços de implantação e manutenção de sinalização 

horizontal, implantação e manutenção de dispositivos delimitadores e canalizadores de tráfego e implantação de 

sinalização vertical, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender a gestão do sistema 

municipal de trânsito-demutran, junto ao gabinete da prefeita, conforme condições e especificações estabelecidas 

no edital e seus anexos. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto 

deste licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste processo e que ris 

subtemos as todas condições previstas nessa proposta. 

Apresentamos proposta abaixo: 

1.SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Item Descrição Marca Unid Quant Vr.Unit. Vr.Total 

1.1 

PAINEL SEMI-REFLETIVO EM AÇO 

GALVANIZADO 1TA M2  200 R$565,00 R$113.000,00 

1.2 

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO OU 
DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO 

ITA UNID. 200 R$170,00 R$34.000,00 

R2 MOBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA. 
CNPJ N° 18.452.010/0001-23 

Av. Washington Soares, N°855, salas 802/804, Edson Queiroz— CEP: 60.811-341 Fortaleza— CE. 
adm@r2mobi.com.br  / www.r2mobi.com.br  

0800 5054444 1(85) 3045.0402 
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1.3 
PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 

REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

ITA M2  100 R$720,00 R$72.000,00 

1.4 

PLACA 

INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS 

SEMI-REFLETIVA EM AÇO 

GALVANIZADO 

ITA M2  100 R$620,00 R$62.000,00 

2.SINAL!ZAÇÃOHORIZONTAL 

2.1 

FAIXA.HORIZONTALÇFINTA 
REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 
D'ÁGUA SERVIÇO M2  20.0000 R$22,00 R$440.000,00 

19  
2.2 

SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA 
ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA 

SERVIÇO M2  1.000 R$25,00 R$25.000,00 

2.3 

TACHA REFLETIVA 
MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO SERVIÇO UNID 1.000 R$17,30 R$17.300,00 

2.4 

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

SERVIÇO UNID 1.000 R$18,10 R$18.100,00 

2.5 

TACHÃO REFLETIVO 
MONODIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO SERVIÇO UNID 2.000 R$37,00 R$74.000,00 

2.6 

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: 

FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 
SERVIÇO UNID 2.000 R$40,00 R$80.000,00 

VALOR TOTAL 11$935.400,00 
(NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS) 

R$935.400,00 

REJAN E MORAIS 	Assinado deforma digital por 
REJANE MORAIS SI LVESTRE:050 1 78980 SILVESTRE:050 17898000124 

00124 	 Dados: 2022.10.2015:56:34-0300 

R2 MOEI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA. 
CNPJ N 18.452.010/0001-23 

Rejane Morais Silvestre 
CPF N9  837.361.073-15 

RG: 099073 MTPS-CE 
Representante Legal 

R2 MOBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA LTDA. 
CNPJ N° 18.452.010/0001-23 

Av. Washington Soares, N°855, salas 802/804, Edson Queiroz— CEP: 60.811-341 Fortaleza— CE. 
adm@r2mobi.corn.br  / www.r2mobi.com.br  

0800 5054444 / (85) 3045 .0402 
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- 
PROCESSO DE ADESAO N° 2022.10.14.01 	 -& 
ÓRGÃO GERENCIADOR: GABINETE DA PREFEITA, da Prefeitura Municipal de 
NOVA RUSSAS-CE. 

ORIGEM: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° GP-PE00212021 do Pregão Eletrônico 
N° GP-PEO02/2021 

UNIDADE GESTORA ADERENTE (CARONA): SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA, TRANSITO E CIDADANIA do Município de QUIXADA/CE. 

1. ABERTURA: 
ASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA do 
Município de QUIXADA/CE instaura nesta data o presente Procedimento de 
Processo de Adesão (CARONA) à Ata de Registro de Preços N° GP-PEO02/2021, 
que tem como Órgão Gerenciador, O GABINETE DA PREFEITA da Prefeitura 
Municipal de NOVA RUSSAS-CE, originado do Pregão Eletrônico N° GP-
PEO02/2021, com fundamento no artigo 15, da Lei Federal N° 8.666/93, visando a 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
TRÂNSITO E CIDADANIA. 

2. JUSTIFICATIVA: 
A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA em conjunto 
com os setores que a compõem, justificam a demanda pela implantação e manutenção 
de sinalização, decorrente de atividade rotineira indispensável para garantir a 
segurança viária na forma que preconiza o Código de Transito Brasileiro e por esta 
razão, não pode faltar nas ações do órgão e atender as necessidades da Secretaria de 
Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, visando proteger o patrimônio público e 
segurança dos usuários das vias de tráfego, mediante a aquisição de materiais de 
consumo diversos. A contratação da Empresa para prestar serviço de pintura se dá 
para dar suporte como componente da sinalização de trânsito a fim de possibilitar a 
melhor fluidez no tráfego, garantindo a informação, a orientação e a condução do 
usuário com maior segurança em veículos automotores, ciclomotores, bicicletas e 
pedestres que circulam nas vias, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro 
e Resoluções do CONTRAN por tratar-se de atividades fundamentais e continuas para 
manter os sistemas em pleno funcionamento. Deste modo, justifica-se a abertura de 
procedimento licitatório a fim de garantir a perfeita execução das atividades 
desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania. 

Como se sabe, segundo o artigo 15 da Lei N° 8.666/93, a SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E CIDADANIA do Município de QUIXADA/CE, 
visando uma maior celeridade e um melhor aproveitamento dos recursos públicos pode 
fazer uso das Ata de Registro de Preços, durante suas vigências, celebradas por 
quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública, especialmente no âmbito de 
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sua própria estrutura, na condição de órgão aderente ou carona, mediante pra Rur,r... 	' 
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Considerando a manifesta vantagem dos preços registrados na Ata de Registro de 
Preços aludida, a SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E 
CIDADANIA opta por aderir à Ata de Registro de Preços identificada a epigrafe, 
notadamente quanto aos produtos em anexo; 

Portanto, após realizados os devidos expedientes e considerando que o fornecedor 
abaixo respondeu positivamente à consulta realizada pela administração municipal 
acerca da possibilidade de contratação, de interesse da Secretaria, através da "carona" 
à Ata de Registro de Preços identificada acima; 

Considerando ainda, que esses fornecedores são de fato detentoras do Registro de 
Preços consignado na referida ata; 

Considerando, por fim, a manifesta vantagem nos preços praticados na aludida ata de 
registro; 

Entendo que deva ser procedida a devida RATIFICAÇÃO! DECLARAÇÃO DE ADESÃO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS em favor do fornecedor: 

RAZÃO SOCIAL: R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA 
CNPJ: 18.452.010/0001-23 
ENDEREÇO: RUA REVERENDO BOLÍVAR PINTO BANDEIRA, N° 117, RANIERI MORAIS 
SILVESTRE. 
E-MAIL: ranieri@r2mobi.com.br  
TELEFONE: (85) 3045-04021(85) 98160-2560 
REPRESENTANTE: RANIERI MORAIS SILVESTRE 
CPF: 698.627.373-87 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL 

70638 
PAINEL 	SEMI-REFLETIVO 	EM 	AÇO 
GALVANIZADO 

100,000 METRO QUADRA 
R$565,00 R$56.500,000 

Especificação 	PAINEL SEMI-REFLETIVO 
EM AÇO GALVANIZADO 

70639 

SUPORTE 	METÁLICO 	GALVANIZADO 
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO 

100,000 UNIDADE 
R$170,00 R$17.000,000 

Especificação 	: 	SUPORTE 	METÁLICO 
GALVANIZADO 	PARA 	PLACA 	DE 
ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO 	OU 	DIÂMETRO 	DE 	0,60M 	- 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

70640 

PLACA 	 DE 
REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

50,000 METRO QUADRA 
R$720,00 R$36.000,000 

Especificação 	: 	PLACA 	DE 
REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 
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70641 

PLACA 
INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- 
REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

50,000 METRO QUADRA 
R$620.00 R$31 000,O 

Especificação 	: 	PLACA 
IN DICATIVAIEDUCATIVNSERVIÇOS SEMI-
REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

70642 
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 500,000 UNIDADE R$17,30 R$8.650,000 
Especificação 	: 	TACHA 	REFLETIVA 
MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70643 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: 500,000 UNIDADE R$18,10 R$9.050,000 
Especificação 	: 	TACHA 	REFLETIVA 
BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70644 
TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 1000,000 UNIDADE 

R$37,00 R$37.000,000 
Especificação 	: 	TACHÃO 	REFLETIVO 
MONODIRECIONAL: 
FORNECI MENTO/APLICAÇÃO 

70645 
TACHÃO 	REFLETIVO 	BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 1000,000 UNIDADE 

R$40,00 R$40.000,000 
Especificação 	: 	TACHÃO 	REFLETIVO 
BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70646 
Faixa Horizontal/ Tinta Refletiva/ Resina à 
Base d' agua 10000 Metro Quadrado R$22,00 R$220.000000 
Especificação: 	Faixa 	Horizontal/ 	Tinta 
Refietiva/ Resina à Base d' agua (Serviço de 
Pintura) 

70647 
Símbolos no Pavimento Acrícula à base 
dagua (Serviço de Pintura) 500 Metro Quadrado R$25,00 R$12.500,000 
Especificação: 	Símbolos 	no 	Pavimento/ 
resina Acrílica à base (Serviço de Pintura) 

R$467.700,000 

QUIXADÁ/CE, 26 de outubro de 2022. 

ARIVISTkON~O BRÁGÃ FERREIRA 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA 
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MINUTA DO CONTRATO N° RU 

O Município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA, Estado do Cear., 
pessoa jurídica de direito público interno, Ceará, através da SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA, TRANSITO E CIDADANIA, situado na 	  
- Quixadá -CE inscrita no CNPJ sob o N.° 	 neste ato representado(a) 
pelo(a) Sr(a) ARMSTRONG BRAGA FERREIRA aqui denominado(a) de CONTRATANTE, e 
de outro lado a Empresa 	, estabelecida na 
MAIL: 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	 , neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	 , portador(a) do CPF n° 	  
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. Processo de Licitação, na modalidade ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(CARONA) tombado sob o n'2022.10.14.01  em conformidade com o Decreto Federal N°9.488, 
DE 30 DE AGOSTO DE 2018, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os 
termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO 

2.1. O presente contrato tem como objeto a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE 
SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA, tudo em conformidade com as 
condições e especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência - ANEXO 1 do Edital do Processo 
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N° GP-PEO02/2021 do Município de NOVA RUSSAS-CE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1. O valor da presente avença é de R$ 	 ( 	 ) a ser pago de 
conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas 
atualizadas, observadas as condições do edital. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31 de dezembro de 2022. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações correrão à conta da SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PUBLICA, TRANSITO E CIDADANIA. Dotação Orçamentária 2601. 04 122 
0402 2.104- Elemento de Despesa: 33.90.30.00/33.90.39.00 
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CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.°  10.520/02 
e do Decreto Federal N°9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018. 
6.2. O CONTRATADO obriga-se a: 
6.2.1. Deverão ser executados, observando rigorosamente as condições contidas no termo de 
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às 
normas vigentes, assumindo a CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução dos serviços que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, 
e ainda: 
a) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
b) manter atualizados o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone 
c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, independentemente 
de interpelação judicial, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
7.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o 
direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da 
sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses 
previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
7.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
hk 

8.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
8.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta licitatória. 
8.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas 
no artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo 
das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
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9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo co os_-- 	, 

termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato. 	 ~kuril 	.4 

9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam s 

procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

10.1. O foro da Comarca de QUIXADÁ/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993, alterada e consolidada. 

QUIXADÁ-CE, 	de 	de 2022. 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxXxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxx 
xxxXXxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 
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	'. 

: 

A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA do Município 
de QUIXADA/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere 
o inciso XXII do art. 4, da Lei N° 10.520/2002 e Decreto Federal n° 9.488, DE 30 DE 
AGOSTO DE 2018, considerando haver cumprido todas as exigências do Processo de 
Adesão (CARONA) N° 2022.10.14.01 originário da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N° GP-PE 002/2021 do Pregão Eletrônico N° GP-PE 002/2021 do município de NOVA 
RUSSAS-CE, tudo com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/02, 
cujo objeto é a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇOES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA-CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Vem HOMOLOGAR, o presente processo administrativo, de acordo com os termos do 
processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus 
efeitos legais e jurídicos. 

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em 
favor da seguinte empresa: 

RAZÃO SOCIAL: R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA 
CNPJ: 18.452.010/0001-23 
ENDEREÇO: RUA REVERENDO BOLÍVAR PINTO BANDEIRA, N° 117, RANIERI MORAIS 
SILVESTRE. 
E-MAIL: ranieri@r2mobi.com.br  
TELEFONE: (85) 3045-04021(85) 98160-2560 
REPRESENTANTE: RANIERI MORAIS SILVESTRE 
CPF: 698.627373-87 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. UNIT. V. TOTAL 

PAINEL 	SEMI-REFLETIVO 	EM 	AÇO 
GALVANIZADO 

METRO QUADRA
70638 

100,000 
R$565,00 R$56.500,000 

Especificação 	PAINEL SEMI-REFLETIVO 
EM AÇO GALVANIZADO 

70639 

SUPORTE 	METÁLICO 	GALVANIZADO 
PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 
REGULAMENTAÇÃO - LADO 

100,000 UNIDADE 
R$170,00 R$17.000,000 

Especificação 	: 	SUPORTE 	METÁLICO 
GALVANIZADO 	PARA 	PLACA 	DE 
ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - 
LADO 	OU 	DIÂMETRO 	DE 	0,60M 	- 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

70640 

PLACA 	 DE 
REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

50,000 METRO QUADRA 
R$720,00 R$36.000,000 
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Especificação 	: 	PLACA 	DE 
REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÉNC IA 
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO 

70641 

PLACA 
INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI- 
REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

50,000 METRO QUADRA 
R$620,00 R$31.000,000 

Especificação 	: 	PLACA 
INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-
REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO 

70642 
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL: 
FORNECI MENTO/APLICAÇÃO 500,000 UNIDADE R$17,30 R$8.650,000 
Especificação 	TACHA 	REFLETIVA 
MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70643 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL: 500,000 UNIDADE R$18,10 R$9.050,000 
Especificação 	: 	TACHA 	REFLETIVA 
BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70644 
TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 

1000,000 UNIDADE 
R$37,00 R$37.000,000 

Especificação 	: 	TACHÂO 	REFLETIVO 
MONODIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70645 
TACHÂO 	REFLETIVO 	BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

1000,000 UNIDADE 
R$40,00 R$40.000,000 

Especificação 	: 	TACHÃO 	REFLETIVO 
BIDIRECIONAL: 
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO 

70646 
Faixa Horizontal/ Tinta Refletiva! Resina à 
Base d' agua 

10000 Metro Quadrado 
R$22,00 R$220.000,000 

Especificação: 	Faixa 	Horizontal/ 	Tinta 
Refletiva/ Resina à Base d' agua (Serviço de 
Pintura) 

70647 
Símbolos no Pavimento Acrícula à base 
d'agua (Serviço de Pintura) 500 Metro Quadrado 

R$25,00 R$12.500,000 
Especificação: 	Símbolos 	no 	Pavimento! 
resina Acrílica à base (Serviço de Pintura) 

R$467.700,00 

QUIXADÁ/CE, 31 de outubro de 2022. 
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PREFEITURA DE 	g 

UIXADA 
Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO 
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2022.10.14.01 

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA - CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES E 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

CERTIFICO para os devidos fins que foi publicado através de afixação no QUADRO 
DE AVISOS E PUBLICAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA-CE, 
conforme reza o Art. 38 - XI, da Lei Federal 8.666/93, o EXTRATO DO PROCESSO DE 
ADESÃO (CARONA),  originário do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N° GP-PE00212021 do Município de NOVA RUSSAS-CE, em favor de 
R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA, CNPJ N°: 18.452.010/0001-23, 
Endereço RUA REVERENDO BOLÍVAR PINTO BANDEIRA, N° 117, RANIERI 
MORAIS SILVESTRE; No valor Global de R$ 467.700,00 (quatrocentos e sessenta 
e sete mil e setecentos reais). Na data de 31 de outubro de 2022. 
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