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ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria da Administração. 
11 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria da Saúde; Secretaria da Educação; Secretaria de Desenvolvimento Social; 
Secretaria de Planejamento e Finanças; Secretaria de Administração; Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos; Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Secretaria da Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento Rural; Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania; Gabinete do Prefeito; 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente; Fundação Cultural de Quixadá; Fundação de Geração de Emprego, Renda e 
Habitação Popular; Secretaria de Desporto, Juventude e Participação Popular e Procuradoria Geral do Município. 
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 link -licitações". 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 09101/2023 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 23/01/2023 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min às 08hs59min do dia 23/01/2023 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 23/01/2023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ—CE torna público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 22.12.001/2022 de 22 de dezembro de 2022, 
juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima 
indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste 
instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação do objeto desta licitação, 
observadas as normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta 
licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 

Ø 	
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
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12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
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. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 .DOOBJETO 
. 	1.1 - Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e 

hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle 
externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com 
uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento para aquisição 
de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, junto as unidades administrativas 
do município de Quixadá/Ce. 

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

2. DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso 'corretoras" 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
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a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei ng 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 

• c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 91, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 

Ø 	
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 

Trav. José Jorge Matias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



leu*  rica 

COM,SSÀO E 
Ptr7 

PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50,  inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 

Ø 	
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 	senta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40, 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 convocatória e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitas de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
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3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em 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 contidas na proposta, tais como marca, modelo. tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n° 8.666/93). 
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros: no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.7.4- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

4 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data. horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "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 período de duração da 
sessão pública. 
4.14-A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
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4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4,17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21- O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Lote, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31, § 

21, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais; 
4.29.2- por empresas brasileiras; 
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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4.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.35.1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e 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. 711  e no § 91  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 inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

Ø 	
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no uchar  a nova data e horário para a sua continuidade. 

Ø 	
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso. 
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.brl). 
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 
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ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5- A tentativa de buda será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital. via 

O 	
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00112023-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento. a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.13. 
5.13.5 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

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

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
i respectiva.  
O COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade: 

5.14.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:  
a) Fazenda Federal (CNPJ): 
b) Fazenda Estadual 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 Dívida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 
de outubro de 2014): 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto Iicitatóho, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei: 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei: 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT:  

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

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

5.14.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
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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. 
5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÕMICO-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° 8.666/93) 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 exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores: 
5.14.5.4- 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, deve constar 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 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas. perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou: 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 
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6 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1- Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado; 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

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

- 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 
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ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada sob pena 
de preclusão; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9,2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 20  lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes 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, domicílio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.02412019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
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 à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente haiTitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e 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 prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §11  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

8- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

10- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja 
classificado em primeiro lugar, é da competência do PREGOEIRO. 
10.2 - A homologação deste pregão é da competência do 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. 

q 

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 recUtsos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 71, § 21  do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

12. DILIGÊNCIA: 
12.1. Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover 
diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de 
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta. 
12.2. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10,520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão 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 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de 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 11  classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 11  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 10  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 vigera 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimen ., -: igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro. 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado. 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 —A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do 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 efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, sendo que para o Lote 01.0 
pagamento em até 30(trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 
Gestor do Contrato, para o Lote 02, através de crédito em conta corrente e mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente dos seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
e) Relatório de Execução do Serviços. 
15.2. O prazo constante no item 15.1 se inicia mediante apresentação da documentação devidamente correta. 
Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida contratada para as 
devidas correções. 
15.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
15.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios a. taxa nominal de 
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
15.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; 
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Indice de compensação 
financeira = 0,00016438; e VP= Valor da prestação em atraso. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da(o) contratada(o), de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
16.1.1. Se a(a) CONTRATADA(0) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de QuixadálCE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não manter a proposta; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual 
solicitado, ate o limite de 1 0°,6 (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso 
de retardamento na execução do contrato; 
III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) 
dias no serviço do objeto contratual; 
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, 
as atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por 
parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que 
o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Federal n° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado; 
16.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste 
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas 
judicialmente, na inexistência deste. 
16.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatória. 

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

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

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

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

20- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
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20.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatóo; 
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, 05 de janeiro de 2023. 

~Gek  
'

e~a ~,  
Roberta Glicya'de Sá Felix 

Secretária e Ordenadora de Despesas da 
Secretaria da Administração 

órgão Gerenciador 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
1.1. Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e 
hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle 
externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com 
uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento para aquisição 
de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, junto as unidades administrativas 
do município de QuixadálCe, 
1.2. A contratação atenderá a frota de veículos, máquinas e tratores, própria e terceinzada que estão a disposição e 
sob responsabilidade da contratante. 

2. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Administração. 
2.2. ÓRGÃO(OS) PARTICIPANTES: 

UNIDADES GESTORAS 
Secretaria da Saúde 
Secretaria da Educação 
Secretaria de Desenvolvimento Social 
Secretaria de Planejamento e Finanças 
Secretaria de Administração 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 
Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania 
Gabinete do Prefeito 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente 
Fundação Cultural de Quixadá 
Fundação de Geração de Emprego, Renda e Habitação Popular 
Secretaria do Desporto, Juventude e Participação Popular 
Procuradoria Geral do Município 

3. JUSTIFICATIVA 
O Município de Quixadá/Ce possui uma grande frota de veículos e equipamentos, assim como tem a posse 

de outros que são locados pelas secretarias. Considerando que tais veículos, além de precisarem de combustíveis e 
de manutenção para seu pleno funcionamento, estão submetidos e expostos aos atuais problemas de segurança e 
mazelas da sociedade que geram perdas patrimoniais, assim como afetam diretamente os serviços prestados na 
comunidade municipal, deve a Administração Pública buscar mecanismos viáveis para neutralizar tais efeitos e 
garantir a execução de diversas atividades de sua responsabilidade ligadas ao uso de sua frota. 

Por sua vez, os serviços de abastecimentos de combustíveis e de manutenção preventiva e corretiva da 
frota são serviços essenciais, posto que são imprescindíveis para a viabilização da locomoção dos mais diversos 
veículos que ficam à disposição para os pacientes e profissionais daquela entidade. 

Do mesmo modo, observa-se uma tendência de a Administração Pública em reconhecer a importância de 
atividades desempenhadas por empresas especializadas em gerenciamento e administração da frota de veículos 
com o auxílio do uso de plataforma integrada em módulos de gestão da frota de veículos sob diversos aspectos de 
controle e segurança eletrônica, por mostrar-se ser mais eficiente e transparente no acompanhamento dos gastos e 
desempenhos dos veículos. 

Por isso, pensa-se com este procedimento, realizar o registro de preços visando a futura contratação de 
empresa que realizará o gerenciamento da frota e administração de cartões a serem utilizados no fornecimento de 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
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combustíveis, peças e serviços, em ampla rede de estabelecimentos credenciados ao sistema da contratada nas 
principais regiões e localidades. 

Percebe-se que o principal intuito da contratação, não está limitado à aquisição pura e simples de 
combustível, peças e serviços, diferentemente do que ocorre com as contratações realizadas diretamente com os 
postos de combustível e oficinas. Neste caso, a empresa ser contratada atuará na intermediação do fornecimento 
de abastecimento, peças e serviços automotivos, gerindo e tendo a plena responsabilidade no pagamento dos 
estabelecimentos, bem como pelas atividades de gestão e controle da frota, buscando promover a eficiência, 
padronização e racionalização da utilização dos recursos aplicados na frota de veículos e equipamentos do 
Município de Quixadá. 

Importante ressaltar que a Administração, na sua busca incansável por melhorias e ganho de escala em 
qualidade, vem através de planejamentos e estudos, buscar implementar políticas públicas sustentáveis e apoiadas 
por uso de tecnologias que garantam escalabilidade, eficiência e modernização nos serviços públicos. 

Sendo assim, a presente contratação justifica-se pela necessidade de a CONTRATANTE garantir a 
segurança patnmonial dos seus bens, através de um serviço que contemple o fornecimento e a instalação de 
hardwares móveis de comunicação, implantação e treinamento dos operadores que manusearão sistema de 
gerenciamento em central de controle a ser montada na sede da CONTRATANTE, para acompanhamento de 
operações externas, através de sistema com módulos de telemetria e controle de todos os veículos que estão a seu 
serviço, assim como, garantir a manutenção das atividades essenciais desenvolvidas pela CONTRATANTE com 
transparência e agilidade, tanto na utilização dos serviços mencionados, quanto no gerenciamento das informações 
pertinentes, aumentando assim o controle sobre os custos de cada veículo. 

Essa contratação representa um importante instrumento gerencial e, principalmente, operacional, a fim de 
que se mantenham os padrões adequados de desenvolvimento das atividades institucionais almejados pela 
CONTRATANTE, tendo como principais resultados a redução de despesas com a frota, através de controles 
dinâmicos, modernos e eficazes; veracidade das informações, obtenção de informações sobre localização em 
tempo hábil para tomada de decisões corretivas, entre outros. 

Através da presente contratação, a Administração Municipal de QuixadálCe, terá disponibilidade de postos 
de combustíveis sob várias bandeiras, cabendo ao usuário e gestor da frota a escolha dos credenciados que 
possuam o menor preço unitário praticado na venda dos combustíveis, e em adequada localização na oportunidade 
da utilização em conformidade com os mecanismos contratuais. Ademais, a contratação do presente serviço 
promoverá o controle, monitoramento, otimização, padronização e racionalização do uso dos veículos, fazendo-se, 
assim, necessário a contratação de empresa que seja especializada nesse tipo de serviço. Ressalte-se, ainda, que 
o transporte, seja de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas, é de fundamental importância no apoio 
das atividades administrativas e de atendimento a população. 

Considera-se a natureza dos serviços como de prestação continuada e de grande relevância, uma vez que 
a interrupção dos serviços a serem contratados poderá implicar em prejuízo ao exercício das atividades da 
CONTRATANTE. Deste modo, é evidente a necessidade de dispormos de instrumento legal como a Ata de Registro 
de Preços para, quando houver necessidade, contratar tais serviços em total atendimento à gestão pública 
municipal. 

Pondera-se, que a licitação realizada de forma conjunta e em lote além de gerar celeridade e economia 
processual visa, ainda, a eficiência técnica, por consolidar o fornecimento dos combustíveis e da plataforma 
gerencial a partir de um único fornecedor, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, bem como na 
prestação dos serviços, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores, aumenta-se a 
incidência e as possibilidades de resultar em possível incompatibilidade entre os componentes de comunicação dos 
hardwares e a plataforma modular de gerenciamento, consequentemente inviabilizando a operacionalização do 
projeto para a CONTRATANTE. 

Outrossim, é importante salientar que há a necessidade dos itens consolidados ao lote estejam disponíveis 
simultaneamente, haja vista que a solução de gerenciamento e controle externo em plataforma de sistema único 
necessita de todos os itens e equipamentos mencionados para seu uso. Dessa forma, a licitação por Lote e mais 
satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da solução requenda, haja vista que o 
gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo sistema e administrador. Tecnicamente existem 
funcionalidades desenvolvidas em software que visam o impedimento ou constatação para eventual punição do 
agente infrator, em casos de tentativas de furto ou desvio de combustíveis, para tal, é imprescindível a utilização de 
hardware robusto, capaz de extrair e transmitir dados gerados pelo computador de bordo do veículo que possa 
munir o sistema para apresentar as possibilidades de decisão ou bloqueio automático. 	 / 

Comissão Permanente de Licitacão 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Rubrica 

COMISSÃO liz 
-7,.- 

PREFEITURA DE 	. 

OUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

Após larga pesquisa, encontra-se disponível no marcador tecnológico soluções de diversos fabricantes e de 
inúmeras empresas desenvolvedoras de software, inclusive sendo percebido um vasto tipo de 'linguagem" de 
programação que poderiam fazer com que o objetivo do CONTRATANTE, não fosse efetivamente atingido quando 
houver incompatibilidade entre hardwares, softwares e plataformas diversas e não unificadas a partir da raiz do seu 
desenvolvimento. 

A regra vigente no ordenamento jurídico brasileiro, conforme consta no art. 15, inciso IV e no art. 23, §11  da 
Lei n° 8.666/93, é do parcelamento do objeto a ser licitado, com vista a ampliar a competividade, gerando, em tese, 
economia ao Erário, entendimento este exarado na Súmula n° 247 do Tribunal de Contas da União - TCU, que se 
reproduz: 

UE obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, 
nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo 
de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, 
possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as 
exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade." 

Não obstante a regra geral, a própria jurisprudência do TCU, estabelece que em casos em que for inviável 
o parcelamento, faça constar à justificativa quanto à questão, conforme se depreende dos Acórdãos n° 2.625/2008 e 
2.864/2008, ambos do Plenário. 

Depreende-se, portanto, que ainda que seja regra o parcelamento das soluções a serem contratadas, essa 
não é absoluta,  visto que a eventual divisão do objeto por itens pode acarretar prejuízo para o conjunto da solução, 
especialmente com as dificuldades de gerenciamento da frota por diferentes empresas. 

E fato que os serviços podem ser executados por várias empresas, porém, para a Administração Municipal, 
não adianta apenas o fornecimento isolado de combustíveis ou a prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e o rastreamento sem a solução tecnológica integrada que permita o Órgão ter a efetiva gestão de custo 
de cada veículo em uma única ferramenta. 

Dessa forma, é evidente que o parcelamento do objeto gera prejuízo para o conjunto da solução proposta, 
uma vez que aumentariam os custos de mobilização, bem como gerariam grandes dificuldades no gerenciamento 
dos serviços a serem contratados e prestados por mais de uma empresa. 

O modelo integrado, além de gerar maior controle, gerenciamento mais efetivo, tomada de decisão com 
informações completas e tempestivas, traz consigo a redução de custos com pessoal para operação de diversos 
sistema diferentes e com modo de linguagem dispersas, pois seriam necessários vários funcionários para geri-los, 
bem como para elaborar relatórios para tomada de decisão, assim como para aplicação de auditorias de verificação, 
que seriam ineficientes e sem fidedignidade em razão da falta de integração e automatização das informações que 
ficariam à mercê de operações manuais, trabalhosas e morosas, inviabilizando de fato essas ações. 

Quanto às estimativas dos quantitativos são meramente estipuladas pela provável demanda de cada 
unidade orçamentária, quantidades da frota de veículos, bem como, com base na utilização desses serviços em 
exercícios anteriores. As Secretarias municipais poderão realizar contratações ou não, ficando a cargo de cada uma 
o mérito quanto a sua própria necessidade. 

Por fim, justifica-se a não possibilidade da participação de pessoas físicas ao processo, posto as 
características e as pretensões com a presente demanda. 

Opta-se por realizar-se a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico, valendo-se do Sistema de 
Registro de Pregos por tratar-se de serviços comuns e de aquisição frequente com quantitativos que não se pode 
definir previamente, conforme previsto no parágrafo único, do art.10, da Lei Federal n° 10.520/2002 e no art.3°, 1 e 
IV, do Decreto Federal N°7892/2013. 

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADE TOTAL ESTIMADO PARA O EVENTUAL REGISTRO DE 
PREÇOS 
4.1. Dos itens: 

LOTEI -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

11 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM MODEM 
QUAD-BAND, UPS, ANTENAS INTERNAS, BATERIA INTERNA, 
ACELERÔMETRO, IGNIÇÃO. 02 (DUAS) ENTRADAS E 01 (UMA) 
SAÍDA, ENTRADA PARA DADO LIVRE VIARS 232, CERTIFICAÇÃO 
1P67, ALIMENTAÇÃO 6-48VDC E PROTEÇÃO ATIVA CONTRA 
SURTO DE TENSÃO. 

UND 105 480,22 50.423,10 

1.2 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM SISTEMA 
PLUG AND PLAY EM OBD COM 16 PINOS, MODEM QUAD BAND 
GSM 8501900/1800/1900 MHZ, ANTENAS INTERNAS, BATERIA 
INTERNA 180 MAH/3,7 V., REDE GSM/ GPRS, SENSIBILIDADE DO 
GPS: -I59DBM, COM PRECISÃO DE LOCALIZAÇÃO DO GPS NÃO 
INFERIOR A 32,8 PÉS 110 M, 2D RMS, ALIMENTAÇÃO DE 12V-
24V, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DE -40 C  -  +75 °C, 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃ DE -20 °C - +55 °C, UMIDADE 
OPERACIONAL 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO. 

UND 90 542,88 48.859,20 

1.,) 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO MODEM NÃO INFERIOR A 3G 
(QUAD-BAND). WI-F1 (802.11B/G/N), CONEXÃO DE 03 ANTENAS 
EXTERNAS: 	WI-FI, 	GPS, 	GPRS/3G, 	BLUETOOTH 2.0, 	COM 
INTERFACE ETHERNET 10/100 MPBS, 2 USB HOST, 1 MINI-USB 
OTG, 3 ENTRADAS DIGITAS, 1 SAÍDA DE COLETOR ABERTO, 
PORTA RS232, PORTA RS485, SAÍDA DE AUDIO, ENTRADA PARA 
MICROFONE, 	SAIDA HDMI 720P, 	ENTRADA PARA ATÉ 4 
CÂMERAS ANALÓGICAS, COM ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (ATE 
2A@12VDC) COM PROCESSADOR ARM CORTEX A8 800MHZ, 
PROCESSADOR 	GRÁFICO 	AMD 	2430, 	UNIDADE 	DE 
PROCESSAMENTO 	DE 	VIDEO 	COM ACELERAÇÃO 	POR 
HARDWARE. MEMÓRIA FLASH NAND 1GB, MEMORIA RAM 
512MB SLOT MICRO SDCARD ATE 32GB (CARTÃO NÃO 
INCLUSO), GRAVAÇÃO DE VIDEO EM H.264, GERAÇÃO DE 
FOTOS EM JPEG, ALIMENTADO POR 9 - 36 VDC (12V, NO 
MINIMO, QUANDO CONECTADO COM CÂMERAS), CONSUMO 
PADRÃO (12@VDC) COM 4 CAMERAS EM FUNCIONAMENTO: 2,2 
A. CONSUMO PADRÃO (12@VDC): 0,21. BATERIA INTERNA DE 
ION-LÍTIO DE 5.000 MAH ALIMENTAÇÃO VIA MICROFIT, PICO DE 
TENSÃO (LOADDUMP), POLARIZAÇÃO INVERSA, GPS DE ALTA 
SENSIBILIDADE COM SUPORTE PARA A-GPS, EQUIPAMENTO 
RASTREÁVEL E ACELERÔMETRO (3 EIXOS). 

UND 1 5. 774  ,  5 57.749,50 

1.4 

TERMINAL DE DADOS COM CONSUMO NORMAL: 30 MA@ 
12VOLTS E CONSUMO MÁXIMO: 180 MA @ 12 VOLTS, TEXTO 
LIVRE DO TERMINAL PARA A CENTRAL, 120 CARACTERES, 
TEXTO 	LIVRE 	DA 	CENTRAL 	PARA 	O 	TERMINAL. 	240 
CARACTERES, 	BIBLIOTECAS, 	LIMITE 	MÁXIMO 	DE 	160 
MENSAGENS (MSG DE 20 CARACTERES APROX.), MEMÓRIA 
FLASH 	128K 	(EPROM), 	MEMÓRIA 	RAM 	8K, 	IECLADO 
ALFANUMÉRICO EMBORRACHADO. COM64 TECLAS, TECLAS 
ESPECIAIS PARAACESSO DIRETO AS FUNÇÕES DE CONTROLE 
(FOA F9) E DISPLAY DE LCD GRÁFICO COM 240X64 PIXELS E 
BACKLIGHT 

UND 10 2.977,69 29.776,90 

1.5 

CONTROLE IDENTIFICADOR, BLOQUEADOR E ACIONADOR 
COM BATERIA INTERNA DE 610 MAR, CHIP ZIGBEE CC2430-F32 
COM 	32KB 	FLASH 	E 	COMUNICAÇÃO 	COM 	OUTROS 
DISPOSITIVOS ATE 45M DE DISTANCIA COM ANTENA INTERNA. 

UND 10 424,27 4 242 70 

1.6 ELETOV,4LVULA BLOQUEADOR DE COMBUSTÍVEL. UND 65 300,78 19.550,70 

1.7 
MODULO 	DE 	VOZ 	MINIMODELO 	BI-VOLT 	85DB 	COM 
ACIONAMENTO SEM RELÉ POSSUINDO ATE 02 MENSAGENS DE 
ALERTA. 

UNO 10 300,11 3.001,10 

1.8 

SENSOR LLS30160 DE 700 MM PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL E DE 
TEMPERATURA DO COMBUSTÍEL, A SER INSTALADO NO 
TANQUE DO VEÍCULO, INTERFACE DE SAÍDA DOS VALORES 
MEDIDOS RS-232, EIA-485. 

UNO 10 41878 418780 

1.9 
CARTÃO SIM TIPO M2M COM TRANSMISSÃO EM REDE GPRS, 
OPTANTE POR APN GENÉRICA OU PRIVADA. 'CRIPTOGRAFIA 

UND 260 253,68 6595680 
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DE DADOS, COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VPN, IP 
DEDICADO OU FIXOS, COM PACOTE DE DADOS NÃO INFERIOR 
A 60 MB QUADRIBAND NO PERÍODO DE 12 MESES, COM 
UTILIZAÇÃO MENSAL NAO SUPERIORA 05 MB. 

1.10 
CHAVE DE ACESSO AO SISTEMA, PROPRIO OU CONTRATADO, 
DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, VIA WEB, PELO 
PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 

UND 14 11.583,72 162.172,08 

1.11 

CONJUNTO DE VIDEOWALL AUXILIARES FORMATO 1X3 (UMA 
LINHA 	E 	TRÊS 	COLUNAS), 	COMPOSTO 	POR 	3 	(TIRES) 
MONITORES LCD DE 32" POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULLHD OU 
SUPERIOR, INCLUINDO 3 (TIRES) SUPORTES COM MOLDURA 
PARA ACABAMENTO; - 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP COM 
PROCESSADOR 	INTEL 	CORE 	17, 	MEMÓRIA 	RAM 	4G13, 
CAPACIDADE DO HD 01 TB, MONITOR COM TELA 15,6"; - 01 
(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA; - 01 (UM) 
NOBREAK DE ALTA PERFORMANCE COM POTÊNCIA NÃO 
INFERIOR A 3.0 KVA; INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO 
TCP-IP E ENERGIA AC 110/220V; -01 (UM) RACK SIMPLES TIPO 
ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR,- 01 (UMA) CADEIRA DE 
ESCRITÓRIO COM REGULADOR DE ALTURA E ENCONSTO FIXO 
E ACOLCHOADO. -01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO 
DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS. 

UND 6 62.078,89 372.473,34 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 818.393,22 

LOTE 02 - SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL 
PARA CONTROLE, MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / RETIRADA DE APARELHOS 
DE HARDWARE, INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E 
ATIVAÇÃO, 	PERTENCENTES 	À 	FROTA 	DA 
CONTRATANTE. 

SERVIÇO 885 323,33 286.147,05 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.2 
SERVIÇO DE MONITORAMENTO,. CONTROLE EXTERNO 
E ESCANEAMENTO DE PARMETROS E DADOS 
OPERACIONAIS DE VEÍCULOS. 

SERVIÇO 2.520 233,33 587.991,60 

TEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.3 

SERVIÇO 	DE 	CENTRAL 	INTEGRADA 	(SALA 	DE 
OPERAÇÕES) DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE 
FROTA DE VEÍCULOS, COM ACOMPANHAMENTO DE 
PROFISSIONAL TÉCNICO EXCLUSIVO, COM CARGA 
HORÁRIA SEMANAL DE 44 HORAS. 

SERVIÇO 36 9.395,00 338.220,00 

ITEM 	 ESPECIICAÇÃO 	 UND 	ESTIMADO 	TAXA DE ADM. 	ESTIMADO 
 MÁXIMA% 	APÓS TAXA DE 

ALOR  

R$ 	 ADM. R$ 

VALOR 

SERVIÇO 	DE 	INTERMEDIAÇÃO, 	ADMINISTRAÇÃO 	E 
GERENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 
INFORMATIZADO 	INTEGRADO 	PRÓPRIO 	OU 
CONTRATADO, 	COMPATÍVEL 	COM 	HARDWERE 
ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG 	 +1,93% 

2.4 	AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 	SERVIÇO 	6.420.000,00 	123.906,00 	6.543.906,00 
(GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), 
ATRAVPES 	DE 	REDE 	DE 	ESTABELECIMENTO 
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE 
TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA 
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DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. 

ITEM ESPECIICAÇÂO UND 
VALOR 

ESTIMADO 
R$ 

TAXA DE ADM. 
MÁXIMA% 

VALOR 
STIMADO 

APÕS TAXA DE 
ADM. R$ 

2.5 

SERVIÇO 	DE 	INTERMEDIAÇÃO, 	ADMINISTRAÇÃO 	E 
GERENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 
INFORMATIZADO 	INTEGRADO 	PRÓPRIO 	OU 
CONTRATADO, 	COMPATÍVEL 	COM 	HARDWERE 
ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG 
AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, 
LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA 
DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REDE DE 
ESTABELECIMENTO 	CREDENCIADOS 	PELA 
CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU 
SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES 	DA 	FROTA 	DE 	VEÍCULOS 	DA 
CONTRATANTE. 

SERVIÇO 2.490.000,00 +1 
4681200 2.536.812,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 10.293.076,65 

4.2. Valor total estimado: R$ 11.111.469,87 (onze milhões, cento e onze mil, quatrocentos e sessenta e nove 
reais e oitenta e sete centavos). 

4.3. A disputa de lances para os lotes 1 e 2 será de Menor Preço por Lote. Quanto a proposta de preços 
readequadalfinal, no que diz respeito aos itens 2.4 e 2.5 do lote 2 será reajustado a taxa de administração 
podendo ser positiva (acréscimo) ou negativa (desconto). 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
5.1. A solução devera permitir que a plataforma do sistema seja acessada e operada via web, sendo possível 
realizar consultas, configurações, modificações, liberações e tudo mais que seja necessário ao funcionamento das 
soluções, através dos módulos de gestão, sempre com total segurança, isto é, acesso criptografado e com 
login/senha garantindo a integridade dos sistemas. 
5.2. Além da disponibilização e instalação dos equipamentos embarcados, a empresa a ser contratada deverá 
disponibilizar rastreamento veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPRS/GPS com software via 
web, integrando logística e gerenciamento de frota, de modo que atenda a todos os requisitos técnicos descritos 
neste Termo de Referência: O gerenciamento da CONTRATADA ocorrerá através de sistema informatizado, próprio 
ou licenciado, para fornecimento de combustíveis dos veículos pertencentes atualmente a frota do Município, ou que 
venham a ser adquiridos, por meio de rede credenciada de estabelecimentos (Postos de abastecimento) sob 
pagamento através de cartão magnético com uso de senha individual, seja por veículo ou por condutor. 

5.3. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE MONITORAMENTO E TELEMETRIA 
5.3.1. A área de Monitoramento deve conter, no mínimo, as funcionalidades descritas abaixo: 
a) Visualização Principal: 
1. Tela inicial configurável de acordo com a necessidade do usuário; 
2. Idioma do sistema em Português; 
3. Visualização individual, parcial e global de todos os veículos no mapa; 
4. Total de rastreadores ativos; 
S. ícone do veículo onde rastreador se encontra; 
6. Status de ignição ligado/desligado; 
7. Status UPS ligado/desligado; 
8. Descrição do veículo; 
9. Latitude/longitude; 
10. Localização atual com endereço ou ponto de referência; 
11. Hodômetro; 
12. Velocidade; 
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13. Data e hora da última atualização; 
14. Placa; 
15. Direção imagem; 
16. Direção texto; 
17. Envio de comandos ao veículo; 
18. Informações dos eventos; 
19. Direcionamento para visualização com imagem satélite / mapa híbrido; 
20. Gestão de frota; 
21. Identificação das entradas e saídas; 
22. Identificação do motorista; 
23. Atualização das informações a cada 30 segundos; 
24. Direcionamentos para envios de comandos; 

b) Cadastramento: 
1. Veículos: Tipo de veículo; Descrição; Placa; Cor; Marca; Modelo; Ano; Chassi; Pergunta de segurança e 

r 	Resposta. 
2. Motorista: Situação: Ativo ou Inativo; Nome Completo; CPF; KG; CNII; Vencimento da CNH; Data de Nascimento: 
Endereço completo; Cidade; Estado; CEP; Telefones de contato: fixo e celular; Código do Cartão de Telemetria; 
Pergunta de segurança e Resposta, Observação e Procedimentos. 
3. Usuários: Nome de usuário, login, senha de acesso, e-mail, liberação de tipos de acesso, como: cadastro de 
cerca, motorista, ponto/referência, rota, teclado, troca de rotas/cercas, usuários, envio de comandos, monitoramento 
de rotas, relatórios envio e recebimento de mensagens, telemetria, gráficos, tempos referencias, viagens e tela de 
rastreamento online. 
4. Pontos/Referências: Informa sobre a chegada/saída de tal área e o tempo que permaneceu dentro/fora da área 
marcada, contendo ferramenta pesquisa no mapa, satélite e híbrido, com as informações Latitude/Longitude do 
endereço, limite do ponto digitando o raio em metros para controlar tempos, descrição e assim podendo ter a 
geração dos relatórios em "Entre Referências", "Parado em referência" e "Ponto-a-ponto". 

c) Eventos: 
1. Identificação por cores especificas para cada evento, para facilitar a visualização no sistema via web, com opção 
de avisar ou não a central de rastreamento; 
2. Ignição Ligada/desligada; 
3. Botão Antifurto: 

• 4. Violação da Antena UPS; 
5. Violação da Antena GSM: 
6. Ligar/desligar sinalizadores; 
7. Tensão Baixa da Bateria; 
8. Antifurto Violado; 
9. Modo Manobra Ativado; 
10. Posição Solicitada da Central de Rastreamento; 
11. Modo Sleep; 
12. Posições de Rastreamento; 
13. Posições de Rastreamento no Modo Sleep: 
14. Sinal GSM Fraco; informa se está ou não conectado. 
15. Tensão Baixa da Bateria Backup; 
16. Defeito na Bateria Backup; 
17. Velocidade Excedida; 
18. Mudança de Curso; 
19. Número de Satélites UPS; 
20. Veículo fora e dentro da cerca; 
21. Bateria desconectada; 
22. Troca de óleo; 
23. Revisão do Filtro de combustível; 
24. Revisão do Filtro de ar; 
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25. Revisão do Filtro de cabine ou filtro do ar-condicionado; 
26. Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis; 
27. Revisão dos Pneus; 
28. Revisão da Injeção eletrônica; 
29. Revisão dos Limpadores de para brisas; 
30. Vencimento da carteira de habilitação dos condutores; 
31. Informações transmitidas no envio da mensagem junto com o evento devendo ser: Data e Hora do UPS; 
Latitude, Longitude; Direção do UPS; Velocidade Via GPS; Qualidade do sinal UPS; Data e Hora do evento; 
Hodômetro. 

d) Cercas: 
1. Delimitar certa área na qual o veículo pode transitar; 
2. Aviso pela central de rastreamento quando o motorista ultrapassar tal limite; 
3. Criar cerca diretamente no mapa pela escolha por regido, caminho e roteiro predeterminado; 
4. Identificar área desejada no mapa, marcando um ponto a cada dique, podendo ser alterada posteriormente caso 
seja necessário; 
5. Determinar roteiro por nomes de ruas bairro, cidade e estado; 
6. disponibilizar via web lista por descrição, raio e cliente, com opção de tipo de busca, alterar dados, visualização 
no mapa e excluir cadastro. 

e) Rotas: 
1. Criar rota diretamente no mapa pela escolha por região, caminho e roteiro predeterminado; 
2. Aviso pela central de rastreamento quando o motorista desviar o caminho; 
3. Identificar área desejada no mapa, marcando um ponto a cada dique, podendo ser alterada posteriormente caso 
seja necessário; 
4. Determinar roteiro por nomes de ruas, bairro, cidade e estado. 

f) Envio de Comandos: 
1. Ligar/desligar o Pisca Alerta; 
2. Solicitação de Posição; 
3. Desarmar Antifurto; 
4. Ligar/desligar o bloqueador Ignição; 
5. Configuração hodômetro por UPS; 
6. Reset do hodômetro; 
7. Configurar tempos de transmissão ligado/desligado; 
8. Configurar tempos de transmissão para economia de energia. 
9. Configuração tempo ativar/desativar o antifurto; 
10. Configuração velocidade máxima e tempo Sleep. 

g) Logística: 
1. Busca por veículo próximo do local desejado, podendo esses locais serem demarcado através de Endereços, 
Veículos ou Pontos. Mostrar distância entre a área escolhida aos automóveis, o ID do Veículo, qual evento está 
relacionado a ele e se as ignições/GPS estão ligadas ou desligadas; 
2. Verificar no mapa, rotas e caminhos desejados. Funcionalidade de alterar os pontos de origem e destino, dentre 
eles, "Endereço", "Veiculo" e "Ponto" Em "Endereço" podendo colocar Rua, Cidade. Número; Em "veiculo", poderá 
selecionar os automóveis previamente listados; Em "Ponto", poderá ser visualizado a distância e tempo do caminho 
entre pontos; 
3. Cadastramento de Múltiplos Pontos: Informar o melhor caminho a ser percorrido entre eles. Ao selecionar duas ou 
mais localidades, o software demarca a distância entre os mesmos esclarecendo qual é o melhor caminho desejado 
automaticamente. 
4. Roteirização: Traçar rotas no Maps via web entre "Endereço", "Veiculo" e "Ponto" e calcular a distância e tempo 
entre eles, com opção alterar os pontos de origem e destino, dentre eles, "Endereço", "Veiculo" e "Ponto". Em 
"Endereço" podendo colocar Rua, Cidade e Número; Em "Veiculo", poderá selecionar os automóveis previamente 
listados; Em "Ponto" funcionalidade poderá ser visualizado a distância e tempo do caminho entre pontos; 
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h) Mapa: 
1. Botão que permite abrir um arquivo de localização; 
2. Compartilhar: direciona o usuário a uma página que explica como é possível compartilhar conteúdo de imagens, 
pontos e interessantes. 
3. Imprimir: para passar ao papel a imagem visualizada; 
4. Menu de acesso às opções de colar, copiar, recortar, renomear, excluir ou atualizar atalhos de lugares e imagens, 
entre outros; 
5. Acesso as opções de visualização, entre elas, desativar/ativar as barras de ferramentas, alterarem a resolução, 
desativar e ativar grades. entre outros; 
6. Ferramentas: permitem alterar as configurações do mapa e acessar recursos adicionais, como a Régua, que 
permite traçar um caminho ou medir a distância entre dois pontos; 
7. Permite a adição de marcadores às localizações encontradas no mapa. 
8. Pasta: Agrupar as localizações por meio de uma classificação; 
9. Marcador, essa opção permite marcar os lugares de seu interesse; 

Ø 	
10. Utilização de polígonos para definir marcações mais detalhadas; 
11. Voar: localização cidades, pontos de interesse, etc; 
12. Lugares: localização de um determinado ponto como, uma cidade, digitando seu nome na caixa Pesquisar; 
13. Área de Navegação: é visualização das imagens dos lugares, podendo aproximar ou distanciar cada imagem; 
14. Recurso de Zoom: que permite mudar a inclinação da visão, isto 6, faz com que o modo de exibição se aproxime 
ou se distancie do ângulo de visão que se tem em terra firme. Quanto mais próximo da superfície, maior a 
inclinação; 
15. Latitude e Longitude: A localização exata de um determinado ponto na Terra depende do cruzamento das 
informações de latitude e longitude. Essa é a maneira mais precisa na localização de lugares e isso se da através 
desses parâmetros de latitude e longitude; 
16. Arquivos KML: Os arquivos KMZ são baseados na linguagem XML e com informações como latitude, longitude, 
escala, textura, links, entre outros; 
17. Medidor de Distâncias: Permite medir a distância entre dois ou mais pontos, podendo escolher a unidade de 
medida, como: milhas, metros, quilômetros, polegadas ou outros; 
18. Adicionar informações: Adicionar marcações de lugares para outros usuános desse mesmo programa possam 
visualizar. 

1) Relatórios: 

Ø 	
O sistema deve apresentar os seguintes relatórios: 
1. Relatórios com visualização pelo Maps via Web, com imagens Satélite, Híbrido e Mapa. 
2. Simples: informações do veículo durante um período pré-determinado com horaldata, Status Ignição e GPS 
ligado/desligado; localização do veículo com endereço, além de possuir a localização no mapa com 3 tipos 
visualizações de imagem (satélite/mapa/híbrido) do trajeto perconido podendo ser realizado o acionamento do 
zoom; direcionamento para a tela de "Cadastro de Ponto Referência"; Informações velocidade e direcionamento 
para acesso a imagem ampla no mapa. 
3. Detalhado: informações do veículo durante um período pré-determinado; Status Ignição e GPS ligado/desligado; 
Descrição Veiculo, Placa, Latitude, Longitude, Localização do Veículo com endereço, hodômetro, Direção com 
imagem; Velocidade, Data e Hora das Posições, direcionamento para acesso a imagem ampla no mapa, 
visualização controle de velocidade com busca, data de processamento com data e hora. 
3.1. Em caso de acionamento Evento informações, como: Ignição Ligada/desligado, Botão Antifurto, Violação da 
Antena GPS e GSM ligar/desligar sinalizadores, Tensão Baixa da Bateria, Antifurto Violado, Modo Manobra Ativado, 
Posição Solicitada da Central de Rastreamento, Modo Sleep, Posições de Rastreamento, Posições de 
Rastreamento no Modo Sleep, Sinal GSM Fraco, Tensão Baixa da Bateria Backup, Defeito na Bateria Backup, Fim 
da Vida útil da Bateria Backup, Reset, Curto Circuito nas Entradas e Saídas, Velocidade Excedida, Mudança de 
Curso, Numero de Satélites GPS, Veículos fora e dentro da cerca, bateria desconectada, troca de óleo do motor, 
Revisão do Filtro de combustível Revisão do Filtro de ar, Revisão do Filtro de cabine ou filtro do ar condicionado, 
Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis, Revisão dos Pneus, Revisão da Injeção eletrônica, Revisão dos 
Limpadores de para brisas, vencimento da carteira de habilitação dos condutores. 
4. Deslocamento/parada: Informação de forma detalhada a localização inicial e final de um veículo de acordo com a 
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data e os momentos de ignição ligado/desligado, direcionamento para visualização no mapa com imagem 
satélite/mapa/híbrido. 
5. Controle de combustível: Informação de consumo e gasto com base na distância percorrida e com dados 
inseridos na tela. Km/litro: quantos quilômetros o veículo percorre com um litro do combustível utilizado. Valor do 
combustível: preço atual do combustível utilizado, direcionamento para visualização no mapa com imagem 
satélite/mapa/híbrido. 
6. Eventos/Sensores: Informa sobre fatos ocorridos com o veículo e registrados nesse período de tempo 
determinado. Mostra a localização no mapa com imagem satélite/mapa/híbrido onde o equipamento enviou o evento 
para a central. Considerando eventos maiores e menores que certo tempo em segundos. 
7. Entre referências: Informa dados sobre a movimentação entre as referências que já foram cadastradas. 
Considerando paradas maiores e menores que certo tempo em minutos. Descrevendo itens como: Origem e 
destino, número de viagens, médio menor e maior tempo das viagens, com busca por período com data e hora, 
disponibilizando arquivo para impressão com data e hora de processamento. Podendo selecionar a busca por 
determinado veículo ou todos. 
8. Parado em referências: Informa caso o veículo tenha saído da sua área de referência previamente determinada, 

e 	mostra a movimentação do veículo. Considerando paradas maiores e menores que certo tempo em minutos. 
Descrevendo itens como: origem e destino, número de paradas, média, menor e maior tempo das paradas, com 
busca por período com data e hora, disponibilizando arquivo para impressão. Podendo selecionar a busca por 
determinado veículo ou todos. 
9. Ponto a ponto: Informa detalhadamente sobre a situação do veículo, explicitando sua situação, local, evento, 
data/hora, velocidade média e máxima, distância percorrida e sobre qual veículo é o relatório. Mostra movimentação 
ponto a ponto do veículo buscado com direcionamento para visualização do trajeto no mapa com imagem 
satélite/mapa/híbrido. Disponibilizando consulta como: Origem e destino, tempo parado origem, tempo de viagem, 
tempo parado destino, distância percorrida, Velocidade média e máxima, início e fim da viagem. Disponibilizando 
arquivo para impressão e direcionamento para visualização no Mapa via web com imagem satélite/mapa/híbrido. 
Podendo selecionar a busca por determinado veículo ou todos. 
10. Acesso ao Sistema: Informa os usuários que acessaram o sistema durante certo período predeterminado. 
Informará o IP do usuário, horário de entrada e saída, além da duração do acesso. Será também informado qual foi 
a maneira utilizada para acessar o sistema, via SITE ou WAP. 
11. Comandos: Informa aos usuários os tipos de comandos enviados com hora e data de envio: pelo sistema, pela 
rede GSM/GPRS e pelo recebimento no equipamento. Com  número de tentativas enviadas pela rede GSM/GPRS e 
status de confirmado ou não confirmado pelo equipamento com informações do usuário que enviou os comandos. 

j) Relatórios emitidos pela Central de Rastreamento: 
1. Os relatórios deverão estar disponíveis para visualização via web e download nos formatos: PDF, CSV e Imagem. 
2. Atendimento: Acesso a todas as informações atuais do veículo. Localização exata Latitude/Longitude, inclusive, 
disponível a visualização pelo mapa, imagem de satélite, híbrido e terreno. Alem dos dados do condutor como: 
nome, CPF, endereço completo, contato cadastrado e etc. E dados do veículo tais como placa, velocidade, modelo, 
data de habilitação e o número do cartão SIM do dispositivo no automóvel, além de dados do periférico se houver e 
etc. 
3. Monitorar Eventos: Visualiza cada veículo que está ou esteve recentemente sob influência de algum evento. 
Encontra a localização e a data/hora do início e término do ocorrido. Recebe informações para saber se o veículo já, 
está recebendo o atendimento para que resolva o problema. Informa ao usuário o cadastrado do responsável pelo 
automóvel. Em caso de acionamento Evento informações, como: Ignição Ligada/desligado, Botão Antífurto, Violação 
da Antena GPS e GSM, ligar/desligar sinalizadores, Tensão Baixa da Bateria, Antifurto Violado, Modo Manobra 
Ativado, Posição Solicitada da Central de Rastreamento, Modo Sleep, Posições de Rastreamento, Posições de 
Rastreamento no Modo Sleep, Sinal GSM Fraco, Tensão Baixa da Bateria Backup, Defeito na Bateria Backup, Fim 
da Vida útil da Bateria Backup, Reset, Curto Circuito nas Entradas e Saídas, Velocidade Excedida, Mudança de 
Curso Numero de Satélites GPS, Veículos fora e dentro da cerca, bateria desconectada, Informação chuva, Troca 
de óleo do motor, Revisão do Filtro de combustível, Revisão do Filtro de ar, Revisão do Filtro de cabine ou filtro do 
ar condicionado, Revisão das Lâmpadas, lanternas e faróis, Revisão dos Pneus, Revisão da Injeção eletrônica, 
Revisão dos Limpadores de para brisas, vencimento da carteira de habilitação dos condutores. 
4. Veículo X Transmissão: Visualiza o tempo no qual o veículo ficou sem transmitir, ou seja, informa que o veículo 
não envia sinal desde a última transmissão. Data/Hora é o momento da última transmissão alem de estarem 
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presentes na tela os dados como: Equipamento, veículo, placa, tempo sem transmitir ser visualizado. 
5. Evento x Atendimento: Informa sobre tratamento de eventos. Dados como data/hora de chegada do evento, 
visualização e tratamento, veículo, descrição do evento, status, usuário que tratou do evento e observações. Este 
poderá ser filtrado por veículo. 
6. Tipo de Monitoramento: Informa a quantidade de veículos que possuem na fuga e qual é o pacote de serviços 
adicionado a cada veículo, sendo: Monitoramento Simples, Logística, Frota, Telemetria e Teclado, além de mostrar a 
situação do veículo, se estão bloqueados ou não. 

k) Gerenciamento de Frota: 
1. Cadastro Tipos de Despesas: Combustível, Pneus, óleo, Elétrica, Mecânica, locação, manutenção e etc. 
2. Item/Modelo/Marca: Detalhamento do item do tipo de despesas. Ex.: Gasolina, Álcool e Diesel; 
3. Grupo de Despesas: 
4. Configuração atual do veículo: Informando as condições atuais do veículo, o software calculará e avisará 
automaticamente quando a necessidade de troca, renovação e manutenção das despesas; 
S. Empresa/Fornecedor: Informa dados da empresa/fornecedor, como: Situação: Ativou ou Inativo, Nome, Nome 
Fantasia, Tipo de Empresa, CPF/CNPJ, RGRE, Endereço Completo, Contato, e-mail, site e campo para observação; 
6. Despesas do Veículo: Controle de todas as despesas do veículo, como: quantidade de óleo desejada, valor a ser 
pago, data de vencimento, pagamento, controle fiscal, motorista, empresa, item, modelo, marca, data, quantidade, 
valor unitário, adicionar desconto, total, nota fiscal, opção de salvar, pesquisa e novo registro. 
7. Controle de Saída: Seleciona o veículo e motorista responsável, data e hora da saída, previsão de devolução do 
veículo, objetivo da saída e data efetiva do retomo; 
8. Relatórios: Emissão de todos os relatórios possíveis sobre o funcionamento, consumo e manutenção do veículo; 
9. Despesas: Busca por data os relatórios concluídos, ficando especificado: Veículo, motorista, quilometragem 
rodada ou prazo para que seja realizada uma troca, manutenção ou reparo, tipo da despesa, quantidade de itens a 
serem adquirido, preço a ser pago e valor final do gasto; 
10. Saídas: Detalhamento sobre saídas dos veículos, ficando especificado: Identificação do automóvel, data e hora 
de saída e retomo, tempo gasto, quilometragem rodada em quanto tempo, motorista e mapa contendo: rota, 
localização, data/hora e velocidade do veículo. 
11. Disponibilizar sistema de busca de dados de motorista, com opção de tipo de busca sendo: motorista, 
CPF/CNPJ, telefone, celular, CNH e validade CNH, listando as mesmas opções de todos os motoristas quando não 
especificado o tipo de busca via web, podendo alterar dados e excluir cadastro. 

5.4. A CENTRAL DE MONITORAMENTO DEVERÁ PROPORCIONAR 
5.4.1. Serviço de monitoramento através de mapas digitais e o acesso ao sistema deverá ser protegido por senhas 

0 	com níveis de serviços; 
5.4.2. Sistema de Audio; 
5.4.3. Sistema de viva voz permitindo que telefones autorizados liguem pano número alocado junto ao sistema 
através de Mchip" GPRS/GSM disponibilizando ao motorista o atendimento as chamadas sem necessidade de 
aparelho telefônico; 
5.4.4. Relatórios periódicos referentes as paradas dos veículos, tempo das paradas, itinerários, velocidades, 
quilometragens e deslocamentos em marcha lenta; 

5.5. DA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO 
5.5.1. Depois de assinado o contrato, será disponibilizado pelo órgão gestor, um local apropriado e climatizado para 
a montagem de uma sala de operação para monitoramento da frota de veículos da contratante. 
5.5.2. A sala de operação e monitoramento devera ter acompanhamento diário de profissional técnico in loco. 
5.5.3. A sala deverá ser equipada com o conjunto de videowall adquirido pela CONTRATANTE, conforme o tamanho 
e a necessidade da Administração, tendo como parâmetro o Iayout abaixo, a título meramente ilustrativo. 
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5.6. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS 
5.6.1. Os equipamentos e hardwares deverão possuir garantia da empresa a ser contratada no LOTE 02 contra 
falhas de instalação durante todo período contratual. A empresa contratada deverá reparar a falha dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias, contadas a partir do acionamento por escrito feito pela contratante. 
5.6.2. Os custos de manutenção deverão ser arcados pela empresa a ser contratada, exceto nos casos de 
intempéries ou vandalismo contra os equipamentos. 

5.7. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE GESTÃO DE FROTA (ABASTECIMENTO E 
MANUTENÇÃO VEICULAR) 
5.7.1. O módulo de gerenciamento de frota deverá propiciar à CONTRATANTE, através de sistema informatizado 
próprio ou contratado, o fornecimento de combustíveis, para os veículos pertencentes a frota do Município, ou que 
venham a ser adquiridos, bem como dos serviços de lavagem simples e completa, troca de óleo e filtro e 
borracharia por meio de rede credenciada de estabelecimentos (Postos de abastecimento, oficinas, lojas de peças 
e acessórios automotivos) que comercializam os produtos localizados em âmbito municipal e adjacências e sob 
pagamento através de cartão magnético com uso de senha individual, seja por veiculo ou por condutor. 
5.7.2. Na prática, o condutor autorizado efetuará o abastecimento e/ou solicitará os serviços para o veículo que 
estiver utilizando, em qualquer dos estabelecimentos que comercializam e/ou realizem o serviço, credenciados pela 
empresa CONTRATADA e gerenciadora, por meio da utilização de QRcode ou sensor de proximidade, obrigando-se 
esta última a apresentar relatórios de gastos (consumo), preços praticados, identificação do usuário e dos 
estabelecimentos fornecedores. 
5.7.3. O gerenciamento e controle de todas as operações efetuadas serão mais eficazes por meio de rede 
credenciada, garantindo maior transparência. O sistema também proporcionará ao Gestor do Contrato, melhor 
agilidade quanto ao acompanhamento e controle das transações realizadas junto aos estabelecimentos 
credenciados. 
5.7.4. Os benefícios pretendidos na contratação de empresa de gerenciamento de aquisição de combustíveis, peças 
e serviços automotivos incluem: 
a) Flexibilidade do sistema de abastecimento e manutenção veicular; 
b) Melhor controle das transações, veracidade das informações e redução do tempo de compilação e análise dos 
dados; 
c) Gerenciamento da frota de veículos (aquisição de combustíveis, peças e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva) por empresa especializada em gestão e intermediação, o que pode propiciar ganho de eficiência; 
d) Padronização dos serviços prestados e controles; 
e) Atendimento tempestivo das demandas, em especial quando da necessidade de deslocamentos dos veículos 
pelo Estado do Ceara; 
f) Pronta disponibilidade de veículos em condições de utilização; 
g) Evitar a delimitação de localização dos postos de combustíveis que possam atender a frota, uma vez que a maior 
abrangência de postos possibilita a aquisição de combustíveis inclusive em cidades vizinhas ao realizar alguma 
atribuição das Unidades Administrativas; 
h) Segurança por meio de senha eletrônica; 
i) Maior controle de pagamento e facilidade da fiscalização do contrato; 
j) Sistema centralizado em uma única empresa gerenciadora e interrnediadora, possibilitando que pequenos 
estabelecimentos, inclusive em cidades do interior, possam credenciar-se, o que lhes ensejará prestar serviços cujo 
acesso era antes inviável; 
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k) Redução de despesas administrativas relativas à frota (Coleta de dados, digitação, controles gerais, pessoal), em 
termos de economicidade, eficiência e eficácia quanto ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis; e 1) Possibilidade de renovação contratual, por ser um serviço continuado. 
5.7.5. A contratada devera, fornecer QRcodes ou sensor de aproximação para realização desta transação como 
forma de pagamento pós-pago, sendo um QRcode ou sensor de aproximação por veículo e reservas. 
5.7.6. A CONTRATADA devera disponibilizar o acesso ao sistema, através de cadastramento dos usuários, mediante 
o treinamento de no mínimo 02 (dois) funcionários, sendo esses vinculados ao Gestor do Contrato, responsáveis por 
exercerem a fiscalização dos serviços contratados e operacionalização do sistema. 
5.7.7. O cronograma de instalação, treinamento e disponibilidade dos serviços, através do fornecimento e entrega 
dos QRcodes ou sensor de aproximação, não poderá excefier-05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de 
assinatura do contrato. 
5.7.8. A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA após assinatura do contrato, todos os dados necessários ao 
cadastramento dos veículos oficiais (Tipo, marca/modelo, combustível, ano de fabricação/modelo, placa, chassi, 
unidade de lotação, hodômetro) e dos condutores (Nome, matrícula e unidade de lotação). 
5.7.9. A CONTRATADA disponibilizar a Rede Credenciada, em atendimento ao objeto deste Termo de Referência, 
dentro do Estado do Ceara e impreterivelmente na sede do Município de Quixadá/CE, onde estarão alocados e em 
uso os veículos. 
5.7.10. O Sistema Tecnológico Integrado viabilizara o pagamento dos abastecimentos, através de QRcodes ou 
sensor de aproximação, através de senha individual, que funcionará como autorização para efetivação do serviço 
prestado e valor a ser pago. 
5.7.11. Durante a execução das operações realizadas na rede credenciada pela CONTRATADA, será de 
responsabilidade da mesma a solução que iniba ou identifique com agilidade e segurança eventuais utilizações não 
autorizadas. 

5.8. EM RELAÇÃO ÀS FUNCIONALIDADES, O SISTEMA DEVERA PERMITIR: 
5.8.1. O sistema disponibilizará ao Gestor do Contrato ferramenta on-line, via web, que permita o acompanhamento 
das transações registradas controle e cadastro de veículos e condutores, emissão de relatórios. 
5.8.2. Histórico de abastecimentos e serviços realizados por veículo, condutor e/ou período. 
5.8.3. Cadastrar no sistema da CONTRATADA, como seu acesso, todos os veículos. 
5.8.4. Todas as atualizações do sistema deverão ser repassadas para o Gestor do Contrato. 
5.8.5. Os equipamentos periféricos necessários para operação do sistema, conforme a solução tecnológica utilizada 
pela CONTRATADA deverão, caso necessário, ser disponibilizados à CONTRATANTE sem qualquer ônus. 
5.8.6. Credenciamento de novos estabelecimentos, conforme solicitado pelo Gestor do Contrato, em atendimento as 
demandas que vierem a surgir, a fim de otimizar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência. 

5.9. O CONTROLE DE SEGURANÇA DO GERENCIAMENTO DEVERA PERMITIR: 
5.9.1. Possibilidade de uso de senha para qualquer operação constante no objeto somente após ser validada 
conforme perfil do usuário. 
5.9.2. O bloqueio e/ou cancelamento dos serviços deverá ser on-line, a partir da base operacional, mediante 
rotina/senha especifica parametrizada para o funcionário indicado pela CONTRATANTE que será o responsável pela 
gestão dos serviços contratados. 
5.9.3. Devera ser possível a troca periódica ou validação de senha pessoal. 
5.9.4. Nenhum abastecimento ou serviços será realizado sem a utilização do cartão e senha individual para 
autorização, salvo exceções: como problemas no estabelecimento credenciado, como no equipamento de leitura do 
cartão e/ou ausência de sinal de internet, cuja solução paliativa será a autorização via telefone, após conhecimento 
e autorização do Gestor do Contrato e entre o estabelecimento credenciado e a CONTRATADA. 
5.9.5. Caso ocorra a autorização via sistema ou telefone e, se constatado que o abastecimento ou serviço foi 
realizado sem autorização previa da CONTRATANTE, será considerado falha e as despesas efetivadas serão pagas 
pela CONTRATADA. 
5.9.6 Cada veículo deverá possuir seu próprio QRcode ou sensor e aproximação para identificação e apresentação 
no momento da utilização no estabelecimento credenciado além de senha individual por veículo ou condutor. 
5.9.7. A CONTRATADA devera substituir o QRcode ou sensor de aproximação extraviado ou que tenha sofrido 
algum dano que inviabilize seu uso correto, sem ônus, conforme solicitação do Gestor do Contrato. 
5.9.8. A CONTRATADA devera atualizar a listagem de estabelecimentos credenciados ou excluídos, 
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disponibilizando, via sistema e, em caso de problemas técnicos, através de correspondência encaminhada ao 
Gestor do Contrato. 
5.9.9. Os estabelecimentos credenciados deverão estar equipados para aceitarem transações e processos de 
contingência para finalização da transação, caso o sistema não esteja operando. 

5.10. EM RELAÇÃO AOS RELATÓRIOS DEVERÁ DISPONIBILIZAR: 
5.10.1. O software devera disponibilizar relatórios gerenciais, contendo a base de dados atualizada, que deverão 
permitir a obtenção, no mínimo, das seguintes informações cadastrais e gerenciais: Cadastro de veículos por marca. 
modelo, ano de fabricação, chassi, patrimônio, placa, unidade de lotação; 
5.10.2. Cadastro de usuários, gestores e condutores; 
5.10.3. Relatório por veículo, por data, por período, por unidade de lotação; 
5.10.4. Relatório de utilização dos abastecimentos e/ou serviços: por veículo, por estabelecimento credenciado, por 
data, por período, por unidade de lotação; 
5.10.5. Extrato analítico/sintético por centros de custo, contendo todos os abastecimentos e serviços, 
individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora local, quilometragem atual; 

Ø 	
5.10.6. Demonstrativo de evolução das despesas e de utilização; 
5.10.7. Outras informações de interesse da CONTRATANTE. 

5.11. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.11.1. A CONTRATADA fornecerá QRcodes ou sensores de aproximação para cada veículo da frota da 
CONTRATANTE, onde deverá estar impresso o nome/logomarca da CONTRATANTE, o modelo e a placa do 
veículo. 
5.11.2. A CONTRATADA fornecera inicialmente, 05 (Cinco) QRcodes ou sensores de aproximação reservas 
genéricos para os veículos oficiais, de forma a atender eventuais necessidades em que o QRcode ou sensor de 
aproximação de qualquer um veículo não possa ser utilizado. 
5.11.3. O limite do cartão sera determinado pela CONTRATANTE, que poderá ser alterado a qualquer tempo. 
5.11.4. A emissão inicial dos QRcode ou sensor de aproximação por viatura e para os usuários serasem ônus para a 
CONTRATAN1 E, assim como a cada acréscimo de novos veículos em nossa frota e de novos usuários. 
5.11.5. A utilização dos QRcode ou sensor de aproximação se dará através do uso de uma senha individual para 
cada usuário, de forma que o responsável pelo uso seja identificado. Este sistema deve permitir que qualquer 
veículo seja abastecido/ por qualquer usuário cadastrado em qualquer posto da rede credenciada, possibilitando, 
ainda, a emissão de relatórios, a qualquer tempo, conforme item 4.10. 
5.11.6. Os QRcodes ou sensores de aproximação deverão ser entregue sede da CONTRATANTE, no prazo máximo 

O
de 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato, direcionadas ao Gestor do Contrato. 
5.11.7. A CONTRATADA devera garantir o abaste o quando o sistema estiver "off-line', sem prejuízos para a 
CONTRATANTE. 

6. DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 
6.1. O credenciamento de novos estabelecimentos, conforme a necessidade da Administração, deverá ser efetivado 
pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação. 
6.2. A CONTRATADA é a única responsável pelo pagamento aos estabelecimentos credenciados do valor 
efetivamente consumido, não respondendo, em nenhuma hipótese, a CONTRATANTE, nem solidária e nem 
subsidiariamente, por esse pagamento. 
6.3. Cada estabelecimento credenciado e prestador dos serviços autorizados pela CONTRATANTE, emitirá ao 
término de cada execução, a Nota Fiscal e/ou comprovante referente à efetivação do abastecimento e/ou serviços 
prestados com os dados do veículo, condutor, km atual, data e horário do atendimento, descrição com quantidade e 
valores, após utilização do cartão com senha individual do condutor ou do veículo. 
6.4. A CONTRATADA deverá fiscalizar os serviços prestados pela rede credenciada objetivando garantir um nível 
satisfatório de qualidade, compreendendo a disponibilização dos equipamentos, horários de funcionamento, 
presteza no atendimento, além dos valores praticados pelos estabelecimentos. 

6.5. A REDE CREDENCIADA DA CONTRATADA DEVERA ATENDER ÀS SEGUINTES EXIGÊNCIAS 
6.5.1. A prestação dos serviços deverá atender a frota pertencente à Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, alocados 
e em uso na Sede e dentro do Estado do Ceará. 
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6.5.2. O CONTRATANTE poderá alterar a lista de veículos cadastrados a qualquer momento, acrescentando ou 
retirando os veículos conforme suas necessidades, podendo alterar a quantidade de veículos durante a vigência do 
contrato, porem comunicando a CONTRATADA para realização de atualização do cadastro no sistema e solicitação 
de novos cartões. 
6.5.3. Os Postos de Abastecimentos credenciados pela CONTRATADA, deverão fornecer os seguintes 
combustíveis: Etanol, Gasolina, Diesel S-10 e Diesel Comum. 
6.5.4. Os combustíveis deverão seguir as seguintes disposições: 
a) Todos os produtos deverão ser fornecidos de acordo com a regulamentação especifica do setor, especialmente 
quanto às diretrizes emitidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); 
b) A CONTRATADA deverá manter controle dos estabelecimentos de abastecimento quanto regularidade e 
qualidade dos combustíveis; 
c) No caso de identificação da adulteração de combustíveis, infrações legais ou normativas cometidas pelos 
estabelecimentos credenciados, a CONTRATADA se obriga a informar de imediato a CONTRATANTE e denunciar 
as autoridades competentes as irregularidades, adotando em paralelo, medidas necessárias ao saneamento. 
6.5.5. Os valores unitários dos combustíveis serão aferidos em confrontação com os dados dos valores máximos 
praticados no Estado do Ceara, divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 
6.5.5.1. Para os casos em que se aplique a distinção preços unitários a crédito e preços unitários a vista, deverá ser 
considerado o parâmetro de efetivo pagamento em crédito a prazo pós pagos. 
6.5.5.2. Os valores praticados através de pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) poderá sofrer corriqueiramente diferenciações de acordo com cada mercado local, aferição de pesquisa da 
região ou não, bem como desatualização com intervalos médios semanais que poderão motivar decréscimos 
(desconto) ou acréscimo de preço conforme atualização junto as refinarias e que consequentemente repassadas as 
distribuidoras e revendedores ate á chegar ao consumidor final. 
6.5.6. Após a aplicação do decréscimo (desconto) ou acréscimo, serão configurados como abusivos os valores 
superiores ao máximo praticados no Estado do Ceara, divulgados nas tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis - ANP, relativo ao respectivo tipo de combustível. 
6.5.7. No caso de configuração de valor abusivo, a CONTRATADA deverá submeter justificativa do preço praticado à 
CONTRATANTE, respondendo por eventual dolo ou culpa decorrente de erro ou omissão, inclusive com o 
ressarcimento de valores. 
6.5.8. A CONTRATANTE, a qualquer tempo, se reserva ao direito de promover diligências sobre quaisquer preços 
de produtos ou serviços informados pela CONTRATADA, configurados abusivos ou não. 
6.5.9. Para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA deverá implantar e 
operacionalizar, junto a. CONTRATANTE, um sistema informatizado em ambiente de produção na web, que 
possibilite o acompanhamento da aquisição de combustíveis, propiciando a CONTRATANTE gestão e controle 
detalhado das informações. 
6.5.10. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de área física adequada prestação 
dos serviços de abastecimentos neste Termo de Referência. 
6.5.11. Os estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA deverão dispor de equipe técnica especializada, 
para prestar os serviços de abastecimento, lavagem simples e completa, troca de óleo e filtros e borracharia. 
6.5.12. A CONTRATADA deverá certificar-se de que o estabelecimento credenciado executará os serviços 
solicitados, com pessoal qualificado, mediante o emprego de técnica e ferramental adequados, devolvendo os 
veículos para a CONTRATANTE em perfeitas condições de funcionamento, observando-se as seguintes condições: 
a) Executar fielmente dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe forem confiados, de acordo com as 
especificações e rigorosa observância aos demais detalhes emanados e/ou aprovados pela CONTRATANTE, bem 
como executar tudo o que não for explicitamente mencionado, ruas que seja necessário a perfeita execução dos 
serviços; 
b) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e exclusivamente a. sua custa e risco, 
no total ou em parte e dentro de um prazo não maior que o original, as peças substituídas ou serviços executados 
com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente de sua 
culpa, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que 
tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo, mesmo nas aquisições e 
serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou 
dentro do prazo de garantia; 
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c) Somente utilizará filtros e óleos novos, genuínos, originais ou similares de primeiro uso, desde que atendidas as 
recomendações do fabricante do veículo, não podendo se valer, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, 
salvo nos casos excepcionais com autorização escrita da CONTRATANTE. 
6.5.12.1. Para os fins deste Termo de Referência, os produtos (filtros, óleos, peças e acessórios) serão 
considerados: 
a) Genuínos, conforme ABNT/NBR - 15296 NT/NBR 15832/2010, quando destinados a substituir peças, 
componentes, acessórios e materiais que integram o produto original (veículo produzido na linha de montagem), são 
concebidos pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia) e apresentam as mesmas especificações técnicas dos 
itens que substitui. As peças, componentes, acessórios e materiais genuínos passaram pelo controle de qualidade 
das montadoras e são revendidos em sua rede de concessionárias; 
b) Originais, conforme ABNT/NBR - 15296/2005 e ABNT/NBR 1583212010, quando apresentam as mesmas 
especificações técnicas e características de qualidade dos itens que integram o produto original (veículo produzido 
na linha de montagem). As peças, componentes, acessórios e materiais originais são produzidos pelos mesmos 
fabricantes que fornecem "as montadoras, sendo, porém, comercializados por distribuidores e comerciantes do 
ramo, com o nome do fabricante; 
c) Paralelos (1  linha), quando apresentam especificações técnicas e características de qualidade similares as dos 
itens que integram o produto original (veículo produzido na linha de montagem), garantindo sua intercambialidade. 
As peças, componentes, acessórios e materiais paralelos (la  linha) são produzidos pelos fabricantes de 
reconhecimento nacional e comercializados por distribuidores e comerciantes do ramo. 

7. DO PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
7.1. ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES: A entrega dos equipamentos, módulos de 
gestão (softwares) e instalação dos mesmos deverão ocorrer num prazo não superior a 05 (cinco) dias uteis, de 
acordo com o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO definido pela CONTRATANTE, a contar da 
expedição da Ordem de Serviços, que ocorrerá a partir da assinatura do CONTRATO, podendo a CONTRATANTE 
conceder ou não eventual pedido de dilação de prazo. 
7.1.1. Os serviços deverão estarem conformidade, com o pedido, e deverão ser entregues/executados no endereço 
constante da ordem de serviço, acompanhado das respectivas notas fiscais. 
7.2. Os equipamentos deverão possuir garantia de 12 (doze) meses, contra falhas de funcionamento. A empresa 
contratada deverá reparar ou substituir o equipamento ou parte porventura defeituosa dentro do prazo de até 05 
(cinco) dias, contadas a partir do acionamento por escrito feito pela CONTRATANTE. 
7.4. Os equipamentos do Lote 01 serão instalados nos veículos indicados pela CONTRATANTE, através de 
funcionário(s) designado(s) pela empresa a ser contratada. 
7.5. Tabela de cronograma da implantação e atendimentos: 

PRAZOS DE EXECUÇÃO: IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRAZOS 

CADASTRAR OS VEÍCULOS DA FROTA DO CONTRATANTE. 

ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DA 
ASSINATURA DO CONTRATO 

CADASTRAR CONDUTORES (USUÁRIOS DO CARTÃO). 
CREDENCIAR 	PELO 	MENOS 	UM 	ESTABELECIMENTO 	DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE DO 
CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO IMEDIATO, APÓS O PRAZO 
ESTABELECIDO. 
FORNECER 	AO 	CONTRATANTE 	DADOS 	CADASTRAIS 	DOS 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. 
FORNECER CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DO CONTRATANTE. 
CAPACITAR 	O 	GESTOR 	DO 	CONTRATO 	E 	SUBSTITUTOS, 
DESIGNADOS PELO CONTRATANTE. 
CREDENCIAR 	NOVOS 	ESTABELECIMENTOS, 	CONFORME 
SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. 

ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS 

FORNECER A RELAÇÃO DA REDE CREDENCIADA ATUALIZADA, A 
CADA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. 
CADASTRAR NOVOS VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO 

CONTRATANTE. 
ENTREGAR SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE VEÍCULO OU DE USUÁRIO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS. 
PROVER RESPOSTAS AS DEMANDAS FORMAIS DO GESTOR 
(OFÍCIOS). 
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PROVER RESPOSTAS AS DEMANDAS INFORMAIS DO GESTOR (E-
MAIL, TELEFONE, ETC.). 

ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. 
SOLUCIONAR PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA DA CONTRATADA, 
UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAADMINISTRAÇÀO. 

8. RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. Concluído a execução dos serviços, serão objeto deste Termo de Referência recebido pela CONTRATANTE, 
nos termos e condições indicados na ordem de serviços, conforme disposto do inciso 1, do art,73, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações, da seguinte forma: 
a) PROVISORIAMENTE, pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 02 (dois) dias úteis, a partir da comunicação pela CONTRATADA. 
b) DEFINITIVAMENTE, através de servidor ou comissão designada pela autoridade competente cia 
CONTRATANTE, mediante termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo provisório, em 
até 05 (cinco) dias úteis, necessários à observação ou a vistona que comprove a adequação do objeto aos termos 
Contratuais, observados o disposto doart.69 da Lei Federal n°. 8.666/93. 
8.2. Para o recebimento provisório os objetos contratados devem estar rigorosamente dentro das especificações 

e 	estabelecidas neste Termo de Referência, no eventual Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta 
condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 
8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. 
8.4. Caso sejam insatisfatórios os objetos recebidos, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconforrnidades com as especificações. Nesta hipótese, todos os equipamentos e produtos em questão serão 
rejeitados, devendo ser substituídos e entregue em tempo hábil para prejudique o andamento das atividades da 
CONTRATANTE. 

9. TREINAMENTO 
9.1. É parte do presente fornecimento o treinamento de usuários/operadores do sistema e administradores da 
solução, onde para cada qual deverá haver um conteúdo adequado as suas atividades. 
9.2. A CONTRATADA deverá prover treinamento teórico e prático de modo a garantir que os treinandos estejam 
aptos à utilização da solução e o mesmo deverá ser realizado com os equipamentos instalados do próprio projeto. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
10.2. A CONTRATADA ficará obngada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no 
volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato. 
10.3. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, aos sábados, 
domingos, fenados e após o fim do expediente comercial. 
10.4. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade venficada 
na execução do contrato. 
10.5. A CONTRATADA disponibilizará acesso a CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual possibilitará 
emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato analítico/sintético, contendo 
todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora, local, 
quilometragem atual, descrição das peças, componentes, materiais e serviços empregados compatível com os 
sistemas operacionais da Administração: estação de trabalho windows. 
10.6. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento e 
quilometragem do hodômetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação da quilometragem do hodômetro do veículo; 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo de cada 
veículo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados s6 sejam abastecidos com o combustível para o qual seja autorizado; e 
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e) Fornecer QRcode ou sensor de aproximação de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no 
tempo de efetuar a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no sistema da 
CONTRATADA. 
10.7. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 7. 
10.8. A CONTRATADA deverá comprovar, quando da assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos 
credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis); deverá apresentar, no mínimo, 2 (Dois) posto 
na sede do Município de Quixadá/CE e 1 (Um) em Fortaleza/Região Metropolitana, de forma a permitir um 
abastecimento continuado para veículo em viagem para a capital do Estado; 
b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, lavagem, etc): deverá apresentar, no 
mínimo, 3 (três) na sede do Município de Quixadá/CE, e 1 (Uma) oficina em Fortaleza/Região Metropolitana; 
10.9. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
10.10. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 
a) Cadastro de novos veículos e usuários; 
b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
10.11. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art.3° da Lei Federal n° 
8.666/1993 e pela Lei Estadual n° 16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. Além disso, a mesma 
deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que estejam plenamente adequados à 
legislação vigente referente ao abastecimento de combustíveis e demais assuntos relacionados ao objeto deste 
Termo de Referência. 
10.12. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas 
reclamações, se obriga prontamente a atender. 
10.13. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias (Equipamentos 
acessórios) causadas por seus empregados ou prepostos. 
10.14. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
10.15. A CONTRATADA disponibilizara local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as pegas a 
serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão verificados pelo Gestor 
do contrato especialmente designado pela CONTRATAN1 E. 
10.16. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição nos veículos 
da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 
a) Emita a garantia de peças e serviço; 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da CONTRATANTE, 
através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
10.17. A CONTRATADA deverá manter, durante o de execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas originalmente. 
10.18. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

11. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta. 
11.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
11.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela CONTRATADA 
todas as formalidades e exigências do contrato. 
11.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA não cumprir 
com o compromisso assumido, mantidas as situações normais, arcando a empresa com quaisquer prejuízos que tal 
ato acarretar a Administração. 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
12.1. Durante a fase de execução do Contrato, a fiscalização e o acompanhamento serão exercidos pelo 
CONTRATANTE, ou através de servidor, devidamente designado para este fim, de acordo com o estabelecido 
noart.67 da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado simplesmente Fiscal do Contrato. 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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12.2. O Gestor do Contrato poderá recusar quaisquer serviços/fornecimentos quando entender que os componentes 
empregados não sejam os especificados, ou quando entender que o serviço foi executado de forma irregular. 
12.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximira a CONTRATADA da integral responsabilidade pelos 
encargos ou serviços que são de sua competência. 
12.4. Os serviços/fornecimentos deverão ser executados de imediato, considerando-se que as atividades normais 
da Administração, não poderão sofrer paralisações de quais quer espécies. 

13. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Contrato decorrente do processo licitatório terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja condições e seja vantajoso para a Administração, de acordo 
com o inciso II do art.57, da Leiif8.666/1 993 e suas alterações posteriores. 

14. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, sendo que para o Lote 01, o 
pagamento em até 30(trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 
Gestor do Contrato, para o Lote 02, através de crédito em conta corrente e mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatonamente dos seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
e) Relatório de Execução do Serviços. 
14.2. O prazo constante no item 13.1 se inicia mediante apresentação da documentação devidamente correta. 
Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida contratada para as 
devidas correções. 
14.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
14.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios a. taxa nominal de 
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
14.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; 
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = lndice de compensação 
financeira = 0,00016438; e VP= Valor da prestação em atraso. 

15. DO REAJUSTE 
15.1. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será Taxa de Administração fixo e irreajustável. 
15.2. Para os demais itens, os preços são firmes e irreajustáveis pelo período da vigência do contrato. Caso o prazo 
seja prorrogado, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando por base a data da apresentação da 
proposta, com base no IGPM - índice Geral de Preços do Mercado ou outro equivalente que venha a substitui-lo, 
caso esse seja extinto. 
15.3. Poderá haver reequilíbrio econômico - financeiro do instrumento contratual a ser firmado, 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 álea 
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n° 
8.666/1993. 
15.4. 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. 

16. DAS SANÇÕES 
16.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da(o) contratada(o), de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

Trav. José Jorge Matias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16.1.1 Se a(o) CONTRATADA(0) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de QuixadálCE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não manter a proposta; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
li- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual 
solicitado até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja igual ou inferior a 30 (trinta) dias, 
no caso de retardamento na execução do contrato; 
III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso igual ou superior a 30 
(trinta) dias no serviço do objeto contratual; 
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, 
as atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por 
parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que 
o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Federal n° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado; 
16.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste 
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas 
judicialmente, na inexistência deste. 
16.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

17. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
17.1. 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. 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 n°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 hábil". 

18. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E HARDWARES 
18.1. Todos os equipamentos e sistemas implantados deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação de no 
mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de instalação, exceto para o hardware e softwares, a contar da emissão 
da Nota Fiscal. 
18.2. A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos e softwares. 
18.3. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá atender a todos os chamados realizados pela 
CONTRATANTE conforme especificado neste item. 
18.4. A CONTRATADA durante o período de garantia deverá prestar manutenção preventiva dos equipamentos e 
softwares de forma a mantê-los operacionais. A manutenção preventiva deverá ter periodicidade mensal e o 
cronograma de execução deverá ser desenvolvido em conjunto com a CONTRATANTE. 
18.5. Caso seja necessária a remoção de algum componente para o laboratório da CONTRATADA, a mesma deverá 
substituir o item a ser reparado com um exemplar similar a fim de manter as condições funcionais da solução. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da 
administração. 
19.2. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito a contratação. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do 
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto 
quando for expressamente estabelecido em contrário. 
19.4. No interesse da Administração Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de indenização, fica 
assegurado a autoridade competente: 
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência aos 
interessados na forma da legislação vigente; 
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência aos 
interessados 	mediante 	publicação, 	na 	forma 	da 	legislação 	vigente. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00112023-PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica 00112023-PERP 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e 
hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle 
externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com 
uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento para aquisição 
de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
lavagem e borrachaa, em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, junto as unidades administrativas 
do município de QuixadálCe. 

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 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES 

FIEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL  

1.1 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM 
MODEM QUAD-BAND, 	UPS, ANTENAS INTERNAS, 
BATERIA INTERNA, ACELERÔMETRO, IGNIÇÃO. 02 
(DUAS) ENTRADAS E 01 (UMA) SAÍDA, ENTRADA PARA 
DADO 	LIVRE 	VIARS 	232, 	CERTIFICAÇÃO 	1P67, 
ALIMENTAÇÃO 6-48VDC E PROTEÇÃO ATIVA CONTRA 
SURTO DE TENSÃO. 

UND 105 

1.2 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO EQUIPADA COM 
SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD COM 16 PINOS, 
MODEM QUAD BAND GSM 850/900/1800/1900 MHZ, 
ANTENAS INTERNAS, BATERIA INTERNA 180 MAH/3,7 
V., REDE GSM/ GPRS, SENSIBILIDADE DO GPS: - 
I59DBM, COM PRECISÃO DE LOCALIZAÇÃO DO GPS 
NÃO 	INFERIOR A 32,8 	PÉS / 	10 	M, 	2D 	RMS, 
ALIMENTAÇÃO 	DE 	12V-24V, 	TEMPERATURA 	DE 
ARMAZENAMENTO DE -40 C - +75 °C, TEMPERATURA 
DE OPERAÇÃ DE -20 °C - +55 	C, 	UMIDADE 
OPERACIONAL 5% A 95% SEM CONDENSAÇÃO. 

UND 90 

' 1.
GPRS/3G, 

ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO MODEM NÃO 
INFERIOR A 3G (QUAD-BAND). WI-F1 (802.11B/G/N), 
CONEXÃO DE 03 ANTENAS EXTERNAS: WI-FI, GPS, 

BLUETOOTH 	2.0, 	COM 	INTERFACE 
ETHERNET 10/100 MPBS, 2 USB HOST, 1 MINI-USB 
OTG, 3 ENTRADAS DIGITAS, 1 SAÍDA DE COLETOR 
ABERTO, PORTA RS232, PORTA RS485, SAÍDA DE 
AUDIO, ENTRADA PARA MICROFONE, SAÍDA HDMI 

UNO 10 

4 

ubrica 	,P? 

COMISSÃO 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
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720P, ENTRADA PARA ATÉ 4 CÂMERAS ANALÓGICAS, 
COM ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (ATE 2A@12VDC) 

HARDWARE. MEMÓRIA FLASH NAND 1G13, MEMORIA 
RAM 5121V113 SLOT MICRO SDCARD ATE 32G13 (CARTÃO 
NÃO INCLUSO), GRAVAÇÃO DE VIDEO EM H.264, 
GERAÇÃO DE FOTOS EM JPEG, ALIMENTADO POR 9 
- 36 VDC (12V, NO MINIMO, QUANDO CONECTADO 
COM CÂMERAS), CONSUMO PADRÃO (12@VDC) COM 
4 CAMERAS EM FUNCIONAMENTO: 2,2 A. CONSUMO 
PADRÃO (12@VDC): 0,28.  BATERIA INTERNA DE ION-
LÍTIO DE 5.000 MAH ALIMENTAÇÃO VIA MICROFIT, 
PICO 	DE 	TENSÃO 	(LOADDUMP), 	POLARIZAÇÃO 
INVERSA, 	GPS 	DE 	ALTA 	SENSIBILIDADE 	COM 
SUPORTE PARA A-GPS, EQUIPAMENTO RASTREÁVEL 
E ACELERÔMETRO (3 EIXOS). 

COM PROCESSADOR ARM CORTEX A8 800MHZ, 
PROCESSADOR GRÁFICO AMD 2430, UNIDADE DE 
PROCESSAMENTO DE VIDEO COM ACELERAÇÃO POR à 

1.4 

TERMINAL DE DADOS COM CONSUMO NORMAL: 30 
MA@ 12VOLTS E CONSUMO MÁXIMO: 180 MA @ 12 
VOLTS, TEXTO LIVRE DO TERMINAL PARAA CENTRAL, 
120 CARACTERES, TEXTO LIVRE DA CENTRAL PARA O 
TERMINAL. 240 CARACTERES, BIBLIOTECAS, LIMITE 
MÁXIMO 	DE 	160 	MENSAGENS 	(MSG 	DE 	20 
CARACTERES 	APROX.), 	MEMÓRIA 	FLASH 	128K 
(EPROM), 	MEMÓRIA 	RAM 	8K, 	IECLADO 
ALFANUMÉRICO EMBORRACHADO. C0M64 TECLAS, 
TECLAS 	ESPECIAIS 	PARA ACESSO 	DIRETO AS 
FUNÇÕES DE CONTROLE (FOA F9) E DISPLAY DE LCD 
GRÁFICO COM 240X64 PIXELS E BACKLIGHT 

UNO 10 

1.5 

CONTROLE 	IDENTIFICADOR, 	BLOQUEADOR 	E 
ACIONADOR COM BATERIA INTERNA DE 610 MAH, 
CHIP ZIGBEE 	CC2430-F32 	COM 	32K13 	FLASH 	E 
COMUNICAÇÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS ATE 
45M DE DISTÂNCIA COM ANTENA INTERNA. 

UNO 10 

1.6 ELETOVÁLVULA BLOQUEADOR DE COMBUSTÍVEL. UNO 65 

1.7 
MODULO DE VOZ MINIMODELO BI-VOLT 85D13 COM 
ACIONAMENTO SEM 	RELÉ POSSUINDO ATE 02 
MENSAGENS DE ALERTA. 

UNO 10 

4 

SENSOR LLS30160 DE 700 MM PARA MEDIÇÃO DE 
NÍVEL E DE TEMPERATURA DO COMBUSTÍEL, A SER 
INSTALADO NO TANQUE DO VEÍCULO, INTERFACE DE 
SAÍDA DOS VALORES MEDIDOS RS-232, EIA-485. 

N 10 

1.9 

CARTÃO SIM TIPO M2M COM TRANSMISSÃO EM REDE 
GPRS, OPTANTE POR APN GENÉRICA OU PRIVADA. 
'CRIPTOGRAFIA DE DADOS, COM POSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DE VPN, IP DEDICADO OU FIXOS, COM 
PACOTE 	DE 	DADOS NÃO INFERIOR A 60 MB 
QUADRIBAND NO PERÍODO DE 12 MESES, COM 
UTILIZAÇÃO MENSAL NAO SUPERIORA 05 MB. 

UND 260 

A 

CHAVE DE ACESSO AO SISTEMA, PROPRIO OU 
CONTRATADO, DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE 
VEÍCULOS, VIA WEB, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) 
MESES. 

UND 14 

1.11 

CONJUNTO DE VIDEOWALL AUXILIARES FORMATO 
1X3 (UMA LINHA E TRÉS COLUNAS), COMPOSTO POR 
3 (TRÊS) MONITORES LCD DE 32 	POLEGADAS, 
RESOLUÇÃO FULLHD OU SUPERIOR, INCLUINDO 3 
(TRÊS) 	SUPORTES 	COM 	MOLDURA 	PARA 
ACABAMENTO; - 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR INTEL CORE 17, MEMÓRIA RAM 
4G13, CAPACIDADE DO HD 01 TB, MONITOR COM TELA 
15,6; - 01 	(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
COLORIDA; 	- 	01 	(UM) 	NOBREAK 	DE 	ALTA 
PERFORMANCE COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR A 3.0 
KVA; INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO TCP-IP E 

UND 6 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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ENERGIA AC 110/220V; -01 (UM) RACK SIMPLES TIPO 
ESCRITÓRIO PARA COMPUTADOR- 01 (UMA) CADEIRA 
DE ESCRITÓRIO COM REGULADOR DE ALTURA E 
ENCONSTO 	FIXO 	E 	ACOLCHOADO. 	-01 	(UM) 
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 (DOZE 
MIL) BTUS. 

g Rub 
cous 

VALOR GLOBAL DO LOTE 1 R$ 

LOTE 02- SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL 
PARA CONTROLE, MONITORAMENTO E GESTÃO DE FROTA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITO VÁLOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 

2.1 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 1 RETIRADA DE APARELHOS 
DE HARDWARE, INCLUINDO A CONFIGURAÇÃO E 
ATIVAÇÃO, 	PERTENCENTES 	À 	FROTA 	DA 
CONTRATANTE. 

SERVIÇO 885 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND CITO VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL  

2.2 
SERVIÇO DE MONITORAMENTO, CONTROLE EXTERNO 
E ESCANEAMENTO DE PARÂMETROS E DADOS 
OPERACIONAIS DE VEÍCULOS. 

SERVIÇO 2.520 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO CITO 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

2.3 

SERVIÇO 	DE 	CENTRAL 	INTEGRADA 	(SALA 	DE 
OPERAÇÕES) DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE 
FROTA DE VEíCULOS, COM ACOMPANHAMENTO DE 
PROFISSIONAL TÉCNICO EXCLUSIVO, COM CARGA 
HORÂRIA SEMANAL DE 44 HORAS. 

SERVIÇO 36 

ITEM ESPECIICAÇÃO UND 
VALOR 

ESTIMADO 
R$ 

TAXA DE ADM. 
% 

VALOR APÓS 
TAXA DE ADM. 

R$ 

24 

SERVIÇO 	DE 	INTERMEDIAÇÃO, 	ADMINISTRAÇÃO 	E 
GERENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 
INFORMATIZADO 	INTEGRADO 	PRÓPRIO 	OU 
CONTRATADO, 	COMPATÍVEL 	COM 	HARDWERE 
ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG 
AND PLAY EM OBD, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 
(GASOLINA, ETANOL, DIESEL S-10 E DIESEL COMUM), 
ATRAVPES 	DE 	REDE 	DE 	ESTABELECIMENTO 
CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, COM USO DE 
TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO 
PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA CONTRATANTE. 

SERVIÇO 6420 000 00 

ITEM ESPECIICAÇÂO UND 
VALOR 

ESTIMADO 
T 	

¶,
AXA DE ADM. 

VALOR APÓS 
TAXA DE ADM. 

R$ 

2.5 

SERVIÇO 	DE 	INTERMEDIAÇÃO, 	ADMINISTRAÇÃO 	E 
GERENCIAMENTO, 	ATRAVÉS 	DE 	SISTEMA 
INFORMATIZADO 	INTEGRADO 	PRÓPRIO 	OU 
CONTRATADO, 	COMPATÍVEL 	COM 	HARDWERE 
ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG 
AND PLAY EM OBD, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, 
LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEÍCULOS, TROCA 
DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REDE DE 
ESTABELECIMENTO 	CREDENCIADOS 	PELA 
CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU 
SENSOR DE APROXIMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES 	DA 	FROTA 	DE 	VEÍCULOS 	DA 
CONTRATANTE. 

SERVIÇO 2.490.000,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 2 R$ 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Camno Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



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

Valor Global da Proposta R$ 	(por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

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

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

   

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

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

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

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

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

(CE), 	de 	 20_. 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge Matias, SIN 

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

LPCITAÇÂO 

Aos XX dias do mês de XXXX de 	, o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	- , com 
sede à 	 , através da Secretaria Municipal de 	, sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 001/2023-
PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: registrar 
os preços para Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de fornecimento de 
equipamentos e hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para 
telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GSMIGPRS/EDGE, e gerenciamento e controle 
informatizado da frota, com uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do 
pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da 
contratada, junto as unidades administrativas do município de Quixadá/Ce, por um período de 12 (doze) meses, 
tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os lotes n° 	 foi 
classificada em 1° 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° 001/2023-PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de 
fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte 
operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRSIEDGE, e gerenciamento 
e controle informatizado da frota, com uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de 
intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borrachaha, em rede de estabelecimentos credenciados 
da contratada, junto as unidades administrativas do município de Quixadá/Ce, de acordo com as exigências 
estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um 
período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado. nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o município de Quixadá 
1) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 
objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. v 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Camoo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do • NECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do município de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável. 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do município de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo município de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
i) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao município de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PAGAMENTO: 
3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, sendo que para o Lote 01, o 
pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo 
Gestor do Contrato, para o Lote 02, através de crédito em conta corrente e mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante acompanhadas obrigatoriamente dos seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
e) Relatório de Execução do Serviços. 
3.2. O prazo constante no item 3.1 se inicia mediante apresentação da documentação devidamente correta. 
Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida contratada para as 
devidas correções. 
3.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
3.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios a. taxa nominal de 
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 
3.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N 
= Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = Indice de compensação 
financeira = 0,000 16438; e VP= Valor da prestação em atraso. 

CLAUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
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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 específica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
Subcláusula Quarta. O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta. Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme art. 11  § 
30  do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
art. 1° § 40 do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 

CLÁUSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma 

. 	correta; 
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida; 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas; 
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, 
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria da 
Administração competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
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b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que 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. 
Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 

0 
	utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n9  
8.666, de 1993. 
§ 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. 
§ 22 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: 

. 	1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 49 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES: 
12.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da(o) contratada(o), de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
12.1.1. Se a(o) CONTRATADA(0) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 
Município de Quixadá/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE pelo prazo de 
até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não manter a proposta; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto contratual 
solicitado, ate o limite de 100,6 (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso 
de retardamento na execução do contrato; 
III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) 
dias no serviço do objeto contratual; 
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IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, 
as atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por 
parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que 
o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções 
previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei Federal n° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de até S% (cinco por cento) sobre o valor contratado; 
12.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste 
Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas 
judicialmente, na inexistência deste. 
12.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 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, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material; 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
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 tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços: 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

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

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público. devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira • A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
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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. 
Subcláusula Terceira - A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao município de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Ø 	
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da município de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 71, § 20 do 
Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábir. 
Subcláusula Única As despesas do exercício subseqüente correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULADÉCIMAOITAVA - DARESCISÃO: 
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. 

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

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'8.666193. 

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. José Jorge Matias, SIN 
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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 Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - 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: 
C N PJ: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 
REPRESENTANTE: 
RG: 	CPF: 
BANCO: 	AGÊNCIA: 	CONTA CORRENTE: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixaclá-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 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	  celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 001/2023-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 , CNPJ N° 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

de 

Trav. José Jorge, S!N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ff 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

COMISSÃO aE 
L?CITACÀ 

ANEXO 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 Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	, n° -. Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	, Sr. 	 , inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	 , neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	 , portador(a) do 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° 001/2023-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 fornecimento de equipamentos e 
hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e 
controle externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle 
informatizado da frota, com uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de 
intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de 
peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de 
estabelecimentos credenciados da contratada, junto a Secretaria de 	  do município de 
Quixadá!Ce, tudo conforme especificações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital e da 
proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
3.1. Entrega e instalação dos equipamentos e softwares: A entrega dos equipamentos, módulos de 
gestão (softwares) e instalação dos mesmos deverão ocorrer num prazo não superior a 05 (cinco) dias 
uteis, de acordo com o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO definido pela 
CONTRATANTE, a contar da expedição da Ordem de Serviços, que ocorrerá a partir da assinatura do 
CONTRATO, podendo a CONTRATANTE conceder ou não eventual pedido de dilação de prazo. 
3.1.1. Os serviços deverão estar em conformidade, com o pedido, e deverão ser entregues/executados 
no endereço constante da ordem de serviço, acompanhado das respectivas notas fiscais. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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3.2. Os equipamentos deverão possuir garantia de 12 (doze) meses, contra falhas de funcionamento. A 
empresa contratada deverá reparar ou substituir o equipamento ou parte porventura defeituosa dentro do 
prazo de até 05 (cinco) dias, contadas a partir do acionamento por escrito feito pela CONTRATANTE. 
3.4. Os equipamentos licitados serão instalados nos veículos indicados pela CONTRATANTE, através de 
funcionário(s) designado(s) pela empresa a ser contratada. 
3.5. Tabela de cronograma da implantação e atendimentos: 

PRAZOS DE EXECUÇÃO: IMPLANTAÇÃO E ATENDIMENTOS 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRAZOS 

CADASTRAR OS VEÍCULOS DA FROTA DO CONTRATANTE. 

ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A 
PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO 

CADASTRAR CONDUTORES (USUÁRIOS DO CARTÃO). 
CREDENCIAR 	PELO 	MENOS 	UM 	ESTABELECIMENTO 	DE 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE DO 
CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO IMEDIATO, APÓS O PRAZO 
ESTABELECIDO. 
FORNECER AO CONTRATANTE DADOS CADASTRAIS DOS 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. 
FORNECER CARTÕES PARA OS VEÍCULOS DO CONTRATANTE. 
CAPACITAR O GESTOR DO CONTRATO E SUBSTITUTOS, 
DESIGNADOS PELO CONTRATANTE. 
CREDENCIAR 	NOVOS 	ESTABELECIMENTOS, 	CONFORME 
SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS 

FORNECER A RELAÇÃO DA REDE CREDENCIADA ATUALIZADA, A 
CADA SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. 

ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. CADASTRAR NOVOS VEÍCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO 
CONTRATANTE. 
ENTREGAR SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE VEÍCULO OU DE 
USUÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. 

ATÉ 05 (CINCO) DIAS UTEIS. 
PROVER RESPOSTAS AS DEMANDAS FORMAIS DO GESTOR 
(OFÍCIOS). 
PROVER RESPOSTAS AS DEMANDAS INFORMAIS DO GESTOR 
(E-MAIL, TELEFONE, ETC.). 

ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS. SOLUCIONAR 	PROBLEMAS 	TÉCNICOS 	NO 	SISTEMA 	DA 
CONTRATADA, UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DA ADMINISTRAÇÃO. 

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. Concluído a execução dos serviços, serão objeto deste termo contratual recebido pela 
CONTRATANTE, nos termos e condições indicados na ordem de serviços, conforme disposto do inciso 1, 
do art.73, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, da seguinte forma: 
a) PROVISORIAMENTE, pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 02 (dois) dias úteis, a partir da comunicação pela CONTRATADA. 
b) DEFINITIVAMENTE, através de servidor ou comissão designada pela autoridade competente da 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
provisório, em até 05 (cinco) dias úteis, necessários à observação ou a vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto do art.69 da Lei Federal n°. 8.666/93. 
4.2. Para o recebimento provisório os objetos contratados devem estar rigorosamente dentro das 
especificações estabelecidas neste Termo de Referência, no eventual Edital e seus Anexos, sendo que a 
inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 
4.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
4.4. Caso sejam insatisfatórios os objetos recebidos, lavrar-se-á Termo de Recusa, no qual se 
consignarão as desconform idades com as especificações. Nesta hipótese, todos os equipamentos e 
produtos em questão serão rejeitados, devendo ser substituídos e entregue em tempo hábil para que não 
prejudique o andamento das atividades da CONTRATANTE. 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, sendo que para o 
Lote 01, o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato, para o Lote 02, através de crédito em conta corrente e 
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante 
acompanhadas obrigatoriamente dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União,-
b) 

nião:
b) Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual e Municipal; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
e) Relatório de Execução do Serviços. 
5.2. O prazo constante no item 5.1 se inicia mediante apresentação da documentação devidamente 
correta. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será devolvida 
contratada para as devidas correções. 
5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
5.4. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, e mediante pedido da mesma, serão devidos pela CONTRATANTE encargos 
moratórios a. taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de 
juros simples. 
5.5. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios 
devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 1 = 
ndice de compensação financeira = 0,00016438; e VP= Valor da prestação em atraso. 

CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	 , contados da data da assinatura deste termo de 
contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano orçamentário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERAÇÕES 
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a 
alteração do OBJETO. 
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira 
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento. 

CLÁUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
7.1. O valor do presente contrato é de R$ 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 

PARÁGRAFO ÚNICO - REAJUSTE E DO REEQUILíBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
7.2. O valor percentual relativo à Taxa de Administração será Taxa de Administração fixo e irreajustável. 
7.2. Para os demais serviços, os preços são firmes e irreajustáveis pelo período da vigência do contrato. 
Caso o prazo seja prorrogado, os preços contratuais poderão ser reajustados, tomando por base a data 
da apresentação da proposta, com base no IGPM - Indice Geral de Preços do Mercado ou outro 
equivalente que venha a substitui-lo, caso esse seja extinto. 
7.3. Poderá haver reequilíbrio econômico - financeiro do instrumento contratual a ser firmado. 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 álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d" 
da Lei Federal n° 8.666/1993. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.4. 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. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato. 
8.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato. 
8.3. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, inclusive, aos 
sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 
8.4. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer irregulandade 
verificada na execução do contrato. 
8.5. A CONTRATADA disponibilizará acesso a CONTRATANTE, do seu sistema informatizado, o qual 
possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 
analítico/sintético, contendo todos os serviços de manutenções, individualmente discriminados por 
veiculo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, descrição das peças, componentes, 
materiais e serviços empregados compatível com os sistemas operacionais da Administração: estação de 
trabalho windows. 
8.6. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponíbilízado pela 
CONTRATADA deverá possuir, no mínimo os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veículo, do posto, informação do volume abastecido, data e hora do abastecimento e 
quilometragem do hodômetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação da quilometragem do hodômetro do veículo; 
c) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo 
de cada veículo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados s6 sejam abastecidos com o combustível para o qual seja 
autorizado; e 
e) Fornecer QRcode ou sensor de aproximação de identificação do motorista com sua senha que 
possibilite, no tempo de efetuar a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados 
cadastrados no sistema da CONTRATADA. 
8.7. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos elencados no item 3. 
8.8. A CONTRATADA deverá comprovar, quando da assinatura do contrato, possuir rede de 
estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis); deverá apresentar, no mínimo, 2 
(Dois) posto na sede do Município de QuixadálCE e 1 (Um) em Fortaleza/Região Metropolitana, de forma 
a permitir um abastecimento continuado para veículo em viagem para a capital do Estado; 
b) Rede Credenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, lavagem, etc): deverá 
apresentar, no mínimo, 3 (três) na sede do Município de QuixadálCE, e 1 (Uma) oficina em 
Fortaleza/Região Metropolitana; 
8.9. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos estabelecimentos 
credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a vigência do contrato. 
8.10. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 
a) Cadastro de novos veículos e usuários; 
b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 
c) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do contrato. 
8.11. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art.30 da Lei 
Federal n° 8.66611993 e pela Lei Estadual n° 16.561/2018 nos assuntos pertinentes a futura contratação. 
Além disso, a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas estabelecimentos que 
estejam plenamente adequados à legislação vigente referente ao abastecimento de combustíveis e 
demais assuntos relacionados ao objeto licitado. 	

0~ 
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8.12. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
8.13. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias 
(Equipamentos acessórios) causadas por seus empregados ou prepostos. 
8.14. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
8.15. A CONTRATADA disponibilizara local adequado para inspeção prévia, se necessária, de todas as 
pegas a serem substituídas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, que serão 
verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
8.16. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a troca de filtros e óleos, para substituição nos 
veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede credenciada: 
a) Emita a garantia de peças e serviço; 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da 
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
8.17. A CONTRATADA deverá manter, durante o de execução do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
8.18. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
9.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
9.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 
9.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da CONTRATADA 
não cumprir com o compromisso assumido. mantidas as situações normais, arcando a empresa com 
quaisquer prejuízos que tal ato acarretar a Administração. 

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será feito pelo 
Servidor(a) 	  e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
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responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivame - ealizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10  do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. 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 21  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabil idade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da(o) contratada(o), de qualquer das obrigações 
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
12.1.1. Se a(o) CONTRATADA(0) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com o Município de Quixadá/CE e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes 
multas e das demais cominações legais: 
1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não manter a proposta; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
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II- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer objeto 
contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 
(trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato; 
III- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 
(trinta) dias no serviço do objeto contratual; 
IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
do contrato, as atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumpmento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no 
contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão 
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e 
consolidada, e na Lei Federal n° 10.520/02, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado; 
12.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas 
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada 
ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
12.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqüências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
14.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 001/2023-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

$ 	14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

0 

xx0000(x 

Secretario(a) de 	 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

xxxxxxx 
Razão Social 

CONTRATADA 

1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de 
fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada 
de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por 
GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de 
tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento 
para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos 

0 	credenciados da contratada, junto as unidades administrativas do município de Quixadá/Ce. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 09/01/2023; 2. 
Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 23/01/2023; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 23/01/2023; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: às 09hs00min do dia 23/01/2023, 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, 05 de janeiro de 2023. 
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JOSÉ IVAN DE PAIVA 

Pregoeiro 

PUBLICAR, para circular no dia 09/01/2023, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - Secretaria da Saúde; Secretaria da Educação; Secretaria de 
Desenvolvimento Social; Secretaria de Planejamento e Finanças; Secretaria de Administração; 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos; Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo; Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Rural; Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania; Gabinete do Prefeito; Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente; Fundação Cultural de Quixadá; Fundação de Geração de Emprego, 
Renda e Habitação Popular; Secretaria de Desporto, Juventude e Participação Popular e 
Procuradoria Geral do Município. 
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COMISSÃO DE 
CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

      

José Ivan de Paiva J 
Pregoeiro 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 00112023-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de fornecimento de 
equipamentos e hardwares, instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte 
operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por 
GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota, com uso de 
tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do pagamento 
para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de 
manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos 
credenciados da contratada, junto as unidades administrativas do município de Quixadá/Ce, foi 
afixado no dia 05 de janeiro de 2023 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme 
estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 05 de janeiro de 2023. 

Trav. José Jorge, SIN 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO N.° 2022.01.05.03 

O Município de Penaforte, através da Secretaria de Saúde, faz 
publicar o extrato resumido do processo de inexigibilidade de 
licitação, a seguir:ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Saúde. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1401 10.301.0029.2.053, 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00.OBJETO: Contratação 
de serviços jurídicos prestados no acompanhamento da execução dos 
contratos administrativos decorrente de processos licitatónos, através 
da Secretaria de Saúde de Penaforte/CE.FAVORECIDO: 
RAMALHO & LEITE ADVOGADOS.VALOR GLOBAL (12 
meses): R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Valor Mensal: R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos reais).FUNDAMENTAÇAO LEGAL: Art. 
25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, da lei Federal n° 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e lei n° 14.049/2020. Declaração de Inexigibilidade de 
Licitação emitida pela comissão permanente de Licitação e ratificada 
pelo Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Penaforte-CE, 05 de Janeiro de 2023. 

GIRLÂNIO HENIO LIMA DOS SANTOS 
Ordenador de DespesasSecretaria de Saúde 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
PORTARIA 007/2023-SAAE 

NOMEIA O ASSISTENTE TECN1CO 
ADMINISTRATIVO DAS-5 E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

O DIRETOR do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
no uso das atribuições que lhe confere a lei 145/97, o decreto 002/99 
em C/C a lei complementar 003/2022 e o Art 37 da Constituição 
Federal. 

RESOLVE: 
MI 10:  NOMEAR LIA LIMA COSTA 023.***.**381  para ocupar 
o cargo comissionado de ASSISTENTE TECNICO 

INISTRATIVO DAS-5 em conformidade com o Anexo II da 
omplementar 003/2022. 

A 	0: Esta Portaria entrará em vigor IMEDIATAMENTE. 
A? Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pindoretama-CE em 
05 de janeiro de 2023. 

AQUILA JOSE FONSECA ARA UJO GONDIM 
Diretor Administrativo 
Portaria 009/2021 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Inexigibilidade n° 
2022.12.09.01 - GAB. Contratante: Gabinete do Prefeito, toma 

público o extrato do contrato resultante da Inexigibilidade n° 
2022.12.09.01 - GAB: n°  2022.12.09.01.1-GAB - Valor global: RS 
17.360,00 - Contratada: Instituto Negócios Públicos do Brasil - 
Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP - LTDA, através 
de seu representante legal, o Rudimar Barbosa dos Reis. Unidade 
Administrativa: Gabinete do Prefeito. OBJETO: Participação dos 
servidores José Ivan de Paiva Júnior, Edmilson Mota Nunes Neto, 
José Dalvanir Bezerra de Almeida Filho e Elisângela Mônica Gottardi 
Dapont, no evento: 18° congresso brasileiro de pregoeiros, que se 
realizará no período de 28 e 31 de março de 2023. Prazo de vigência: 
até 28 de março de 2023, a contar da data da assinatura do contrato. 
Assina pela contratante: Chefe de Gabinete, Lorena Gonçalves 
Holanda Amorim. Data da assinatura dos contratos: 03 de janeiro de 
2023. 

o disposto no artigo 34, parágrafo 19 da Lei 8666/93, comunica aos 
interessados que está promovendo o cadastramento de novos 
fornecedores de produtos, serviços e obras, bem como a atualização 
do Registro Cadastral já existente, com vistas à participação em 
futuras licitações. Mais informações poderão ser obtidas junto ao 
Setor de Cadastro da Prefeitura de Quixadá, localizado à Travessa 
José Jorge Matias Lobo, 13 - Campo Velho- Quixadá - CE. No 
horário de 08:00h às 14:00h. 

Quixadá - CE., 06 de janeiro de 2023. 

IRA CILDA FRANCELINO DE CARVALHO, 
Presidente da Comissão Permanente de Cadastros 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:775DC968 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 001/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços visando futura e eventual contratação de 
serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação, e 
manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para 
telemetria e controle externo de veículos via satélite por 
GPS/GSMJGPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado 
da frota, com uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, 
como meio de intermediação do pagamento para aquisição de 
combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, 
em rede de estabelecimentos credenciados da contratada, junto as 
unidades administrativas do município de Quixadá/Ce. Datas e 
Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do 
dia 09/01/2023; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hsO0min do 
dia 23/01/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59min do dia 23/01/2023; 4. Início da sessão de 
disputa de preços: às 09hs00min do dia 23/01/2023. maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, s/n. 1° andar, Campo Velho, Quixadá-CE. das 07:30 às 
11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 
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Código Identiflcador:EA6F43FF 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TURISMO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços 
resultante do Pregão Eletrônico n° 2022.10.31.01-PERP: ATA N° 
2022.1031.01 - B - SRP - Valor Global: R.S 317.650,00 - 
CONTRATADA: A. Jakson Pinheiro - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Antônio Jakson Pinheiro; ATA N° 
2022.1031.01 - A - SRP - Valor Global: R$ 32.500,00 - 
CONTRATADA: Seike e Monteiro LTDA, através de seu 
representante legal, o Sr. Victor Seike Monteiro. Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material gráfico, de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Quixadá-Ce. Assina pela 
contratante: Secretário/Ordenador de Despesas, Raimundo Fabiano de 
Oliveira Lopes. Data da assinatura da Ata: 16 e 19 de dezembro de 
2022 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: E098B3 lC 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TURISMO 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPLO DE QUIXADÁ 
toma público o resultado do julgamento de habilitação da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.11.21.01 - SEDET. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DA ANTIGA 
ESTAÇÃO FERRÓVIÁRIA DE QUIXADÁ PARA CRIAÇÃO 
DA ESTAÇÃO TECNOLÓGICA DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TURISMO. EMPRESAS HABILITADAS: RESULT 
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ N° 32.697.604/0001-25, 
EMPRESAS INABILITADAS: ALPHA - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 42.494.303/0001-58; 
CONSTRUTORA AG EIRELI - CNPJ - 34.326.829/0001-09. Fica 
deste modo aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso 1, 
alínea "a" da Lei de Licitações. 

:adá-Ce, 05 de janeiro de 2022. 

EDMILSON MOTA NUNES NETO 
Presidente da Comissão de Licitação de Quixadá 

Publicado por: 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

\ COMISSÃO BE) 
Aviso de Homolocação e adjudicação. Pregão Eletrô11; ;5r 
2022.12.21.1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinab 	 
ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da 
Rede Pública de Ensino do Município de Quixelô/CE, conforme 
especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitantes  
Vencedores: a licitante DOUGLAS LINO VIEIRA - ME inscrito no 
CNPJ n° 32.406.246/0001-54 classificada no Lote 01: Frutas e 
Verduras, no valor global de R$ 113.901,20 (cento e treze mil 
novecentos e um reais e vinte centavos), Lote 02: Não Pereciveis, no 
valor global de R$ 248.887,00 (duzentos e quarenta e oito mil 
oitocentos e oitenta e sete reais), Lote 03: Biscoitos, no valor global 
de R$ 162.926,00 (cento e sessenta e dois mil novecentos e vinte e 
seis reais), Lote 05: Carnes e Frios, no valor global de R$ 356.405,00 
(trezentos e cinqüenta e seis mil quatrocentos e cinco reais). Lote 06: 
Ovo, no valor global de R$ 67.158,40 (sessenta e sete mil cento e 
cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), Lote 07: Pão, no valor 
global de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta reais), 
Lote 08: Polpa de Frutas, no valor global de R$ 62.300,00 (sessenta e 
dois mil trezentos reais) e OMEGA DISTRIBUIDORA 
DEPRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI inscrito no CNPJ n° 
41.600.131/0001-97 classificada no Lote 04: Leite, no valor global de 
R$ 231.756,00 (duzentos e trinta e um mil setecentos e cinqüenta e 
seis reais), de conformidade com Atas do Processo acostado aos autos. 
Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei n° 
8.666/93 - Ilderlucia Cândido de Oliveira Gonçalves - Ordenadora de 
Despesas da Secretaria Municipal de Educação. 

Data da Homologação: 06 de Janeiro de 2023. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código Identificador:5 1F4E4AA 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.06.1 COM 

BASE NO ART. N. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021. 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2023.01.06.1 
COM BASE NO ART. N. 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021. 

A Prefeitura Municipal de Quixelô, em conformidade com art. 75. 
inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021, torna público aos 
interessados que a Administração Municipal pretende realizar a 
Contratação de serviços a serem prestados na digitalização de 
documentos físicos para digitais, com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra necessários para a prestação dos 
serviços, em atendimento as necessidades do Fundo Geral do 
Município de Quixelô/CE, podendo eventuais interessados 
apresentarem Propostas de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar desta Publicação, oportunidade em que a administração 
escolherá a mais vantajosa. 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Q.ULXEL 

GABINETE DO PREFEITO 	 00 	n 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Saúde torna público o 
extrato do 12° Termo Aditivo ao contrato n° 2017.06.09.02SMS. 
resultante da Dispensa de Licitação n° DP2017/0I7SMS. 
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. 
CONTRATADA: Maria Maurides Sá de Queiroz. OBJETO: locação 
de Imóvel para funcionamento e atendimento das necessidades do 
centro de atenção psicológica - CAPS - GERAL. O presente Termo 
Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 
original até 28 de fevereiro de 2023 Signatária:Lady Diana Arruda 
Mota. Data da assinatura: 28 de dezembro de 2023. 

Limite (final) para Apresentação da Proposta de Preços: 
12/01/2023 até as OOhOOmin. 

As propostas de Preços deverão ser entregues no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Quixelô, sito a Rua Pedro Gomes de Araújo, 
s/n, Centro, no horário das 8:00h às 11:00h, em dias úteis ou pelo 
Email:cplquixe1ogmail.com4 até a data limite. 

O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial 
do Município em ssww.quixelo.ce.gov.br  ou poderá ser solicitado 
através do e-mail: cplquixelo®gmail.com. 
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COMISSÃO DE 

10 	 e 	Fortaleza, Ceará, Brasil * Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 • O ESTADO 

EC NOMIA 
Queda. Empresas com participação do governo federal listadas; na Bolsa de Valores seroeram 

RS 15.4 biltães em valor de mercado na primeira semana de governo cio prestoente Luz na-
cio Lula da Silva. Desse toai, quase Rã 12,7 bi é referente à desvalorização da Perobras. 

A prorrogação da desoneração não foi suficiente para impedir a alta dos insuri 

nas bombas, o que levou a reclamações por parte dos motoristas brasileiros 

Gasolina sobe 3% e fica aci 
de R$ 5 no início do ano 

RUBENS Fh'OTA 

ECONOMIA 

Novo minimo: Custo alem do previsto 
O governo Lula recebeu um alerta de que a elevação 

do salário mínimo dos atuais ES 1.302 para ES 1.320, 
como prometido logo após as eleiç6es, pode ter um cus-
to de ES 7,7 bilhões acima do previsto no orçamento de 
2023 - mais que o dobro do valor calculado inicialmente. 
O oficio foi enviado a transição em dezembro pela equipe 
do então ministro Paulo Guedes (Economia), com base 
cm cálculos fritos pelo corpo tCcnico da SOF (Secretaria 
de Orçamento Federal) -estrutura permanente do Podar 
Executivo e composta por servidores de carreira. O aviso 
significa, na prática, que o novo governo pode precisar 
fazer um bloqueio nas demais despesas para conseguir re-
manejar recursos e bancar o aumento adicional do piso, 
uma das principais bandeiras de campanha petista. 

O bloqueio teria necessário porque a regra do teto de 
gastos, embora tenha mudanças já previstas, ainda está 
em vigor e precisa ser respeitada pelo governo na execu-
ção orçamentária. Segundo interlocutores, a equipe eco-
nómica avalia alternativas para miniminae esse impacto, 
co 
	
=ti 

ao 
de implementar o aumento do sa- 

lãri 	imo ao longo do ano- durante as discussões de 
caio 	a, chegou-se a cogitar a elevação em 1 de maio. 
Dia do Trabalho. Cada mês adicional sem o noto reajus-
te significa menor alta nas despesas. O governo também 
deve levar em conta se alguma outra despesa terá redução 
na projeção para o ano e o número de atendidos pela Pre-
vidência. As despesas com benefícios do INSS são impac-
tadas pelo valor do salário mínimo. 

Trabalho 
Lula recebe de BoI-

sonaro um mercado de 
trabalho com desempe-
nho misto: parte dos indi-
cadores mostra retomada, 
enquanto outra ainda si-
naliza dificuldades. Após 
o baque da pandemia, 
o desemprego engatou 
trajetória de queda com 
o avanço da vacinação 
Contra a covtd-l9. Com  a 
solta dos brasileiros ao tra-
balho, a desocupação ficou 
menor do que no período 
pre-Itolsonaro. A renda, 
porém, despencou em ple-
na inflação alta e, mesmo 
com os recentes sinais de 
MA, não se recuperou 
nos 	e do choque. 

Governo quer fortalecer pequenos negócios 
O Governo planeja implementar uma série de medi-
das para fortalecer as micro e pequenas empresas, 
As ações incluem oferta de credito facilitado e estraté-
gias para impulsionar a exportação da produção desses 
negócios. O objetivo é criar mais empregos na micrse-
conomia, qiar já usa rrtâo de obra de maneira intensiva. 
Entre as medidas previstas por Lula, está a implementa-
ção do programa Empreende Brasil, gim propõe facilitar 
o acesso ao crétEo para mais de 6 mitttóes de micro e 
pequenas empresas que estão inadtmplentes. 

Energia solar 
O Governo Federal 

estuda a criação de um 
programo para facilitar o 
acesso da população, so-
bretudo os mais pobres, à 
chamada geração diotriba-
ida - modalidade em que o 
consumidor gera a própria  
energia elétrica a partir 
de fostes renouàveis. O 
principal toco é a energia 
notar, com a instalação de 
painéis fotovoltaicos nas 
residêsclas. A propos-
ta foi apresentada pelo 
grupo de transição ao 
ministro de Minas e Ener-
gia, Alexandre Silveira, em 
reunião nesta semana. 

BC alerta para golpe do dinheiro esquecido 
O BC emitiu novo alerta com recomendações para que 
a população não caia no golpe do "dinheiro esquecido° 
como está sendo chamado a série de tentativas defraude 

Mal o ano começou e o 
consumidor brasileiro já 
precisou lidar com um au 
mosto de um dos insumos 
mais importantes: a gaso-
lina, que subiu 3.2% e esta 
acima de RS 5 o litro nos 
postos brasileiros. Os da-
dos são de pesquisa divul-
gada pela Agência Nacional 
do Petróleo, fias Natural 
Biocombustiveis (ANP). 

Segundo o estudo, o va-
lor médio do litro foi de ES 
5,12 na semana inicial do 
ano, ficando ES 0,16 acima 
dos ES 4.96 da semana pas-
sada, a última do ano an-
terior. Além disso, a ANP 
também indicou que o pre 
ço médio do óleo diesel au 
meniou 2,6% na primeira 
semana de 2023. para RS 
6,4 1. Estava em ES 6,25 nos 
sele dias anteriores. 

Já o preço do etanol Iam 
bém não escapou do au. 
mento e subiu 3,6%, pus. 
sando para R$ 4.0 1, ante ES 
3,87 da pesquisa anterior. 
O novo governo assinou 
uma Medida Provisória que 
prorrogou a desoneração 
sobre esses produtos. Isso 
quer dizer que os combusti-
veis terão corte de tributos 
por mais tempo. 
Com a manutenção do 

corte de tributos federais, 
a finalidade do governo foi 
evitar grande pressão inlia-
cionaeia logo no começo do 
ano. A desoneração adotada 
pelo governo anterior iria 
somente até 31 de dezembro 
de 2022. 

Com a medida, o corte 
de P15 e Cofins vai até o fim 
de fevereiro para gasolina, 
que também 
de Cide durante o periodo, 
além do etanol, querosene 
de aviação e gás natural vei- 
cular. 

valendo ate o fim do ano 
para diesel, biadiesel e gás 

A desoneração seguirá 

ter1 menção 

dente do Conselho Admi-

Cordeiro. lá o secretário 
da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Seisacon), 

tigação sobre os reajustes 
foi determinada pelo presi-

nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), Alexandre 

Com a situação, ins'ev- 
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se que os estabelecimento, 
"são livres para definirem 

que aumentaram preços na seus preços de venda, com 
virada do ano. 	 base no custo doo produtos 
O consultor David Zyl- adquiridos junto as suar, 

bcrsztajn, x-direior da distributdoras' 
ANP, vê um movimento 
	

A federação cita fatore, 
de alta associado a qucs. para o aumente', entre os 
tões de mercado. oJ  pre- 	quais, a mistura de tsio. 
ço é liberado na bomba O combusiisri.s ictanol ani-
que os revendedores fazem dro e biodresel',, a parcela 
normalmente é reajustá-lo de produtos importados 
de acordo com oferta e de-  e as diferenças de preços 
manda. Quando um posto nas refinarias privatizadas 
vê que do outro lado da rua e nas refinarias da Petro- 
o preço aumentou e que bras. o-O mercado e livre e 
esta vendendo, pode fazer o competitivo em todos os 
mesmo. Tem diversos com-  segmentos, cabendo a cada 
ponentes' destacou. 	distribuidora e rosto te - 

A Feconobustiveis, fede-  vendedor decidirem seus 
ração que retine 34 sindi-  preços, de acordo com suas 
catos patronais e cerca de estruturas de custo' afie-
42 mil postos no pais, dis-  usou a Fecombustis-eis. 
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Trabalho li 
Alem disso, a infor-

malidade, marcada pelos 
populares bicos, perma-
nece alta e é um desafio 
para o novo governo 
No trimestre de agosto a 
outubro de 2022,a popu-
lação ocupada com algum 
tipo de vaga formal ou 
informal - foi de 99,7 mi-
lhões de pessoas no Brasil, 
diz o IBGE. Trata-se do 
maior numero da Pnad 
Continua, iniciada cm 
2012. Em igual trimestre 
de 2018, antes de Bolsona-
co, a população ocupada 
estava em 93,3 milhões. 
Em 2020. na fase inicial 
da pandemia, caiu para 
menos de 83 milhões. 

Energia solar II 
O programa objetiva 

permitir que populações 
vulneráveis tenham acesso 
à energia renovável de bai-
xo custo. O prazo previsto 
para a implementação e de 
100 dias. A ideia seria for-
mular um modelo diferente 
para permitir o acesso a 
cada tipo de consumidor, 
podendo envolver, por 
exemplo, linhas de crédito 
com juros mais baixos 
para familias de classe 
média e extras fontes de 
financiamento para comu-
nidades maio vulneráveis. 
Contudo, ainda não há um 
formato fechado. 

liquefeito de petróleo (fiLE 
o gás de cozinha). A pror-
rogação da desoneração so-
bre os combustíveis terá um 
custo de ES 25 bilhões aos 
cofres do governo federal 
em 2023. A medida, no en-
tanto, não foi suficiente para 
impedir a alta dos insumos 
nas bombas, o que levou a 
reclamações por parte dos 
motoristas brasileiros. 

Investigação 

A desoneração valerá até o fim do aos para diesel, biodiesel e gás liquefeito de pelisleo, o pão de cozinha 

Wadih Damous, disse que 
mandou notificar postos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PIe 10/2022-CP 

O Município de Pedra Branca torna publico que no próximo dia 09 de fevereiro 

de 2023 às 08:30h, estara abrindo licitação na modalidade Concorrência N° 010/2022-CP. 
cujo objeto versa sobre contratação de empresa especializada para implantação de sistema 
de abastecimento de água na localidade de São José, rio Municipio de Pedra Branca/CE. 

O edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações, no Centro 

Administrativo Cenário Mendes, Centro, Pedra Branca, nos dias úteis após esta publicação, 
no horário de atendimento ao público das 08:00 às 12:00h e das 14:00 às 11:00h e ainda 

nos 	seguintes 	sítios 	eletrônicos: 	http://Iicitacoes.tce.ce.gov.br 	e 

www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.php.  

Pedra Branca - CE, 4 de janeiro de 2023 
JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO 

Presidente da Comissão 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 14' 1/2023.CP 

O Município de Pedra Branca torna público que no proximo dia 10 de Fevereiro 
de 2023, às 08:30h. estará abrindo licitação na modalidade Concorrência N9  001/2023-CP. 

cujo objeto versa sobre contratação de serviços para implantação da 2# etapa da 

pavimentação em pedra tosca na via de acesso ao Distrito de Capitão Mor no Município de 
Pedra Branca/CE. O edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações, no Centro 
Administrativo Cenário Mendes, Centro, Pedra Branca, nos dias uteis após esta publicação. 
no horário de atendimento ao público das 08:00 às 12:00h e das 14:00 ás 11:00h e ainda 

aos 	seguintes 	sítios 	eletrônicos: 	http://licitacoen.tce.ce.gov.br 	e 

www.pedrabranca.ce.gov.br/licitacao.Php.  

Pedra Branca - CE, 6 de janeiro de 2023 
JOÃO VIEIRA DE SOUZA NETO 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO P19  01.05.01/2023-SRP 

A Pregoeira, através da Secretaria da Educação Juventude, torna público que se 

encontra à disposição dos interessados, o edital, cujo objeto: Registro de Preços visando a 
Aquisição de produtos alimentícios, para serem utilizados na merenda escolar, das Escolas 
da Rede de Ensino da Prefeitura. Recebimento das propostas: a partir desta publicação até 
o dia 09/01/2023, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sitio 

www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de preços: 20/01/2023 às 09h, horário 

de Brasília, no sitio www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido 

através do sítio referido acima e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: 

Rua: Juvenal Gondim, n9  221 - Centro - Pindoretama/CE. Telefones: (85) 4062 - 9213, de 
segunda a sexta-feira, das OSh às 14h. Os interessados ficam desde já notificados da 

necessidade de acesso ao sitio www.bbmnet.com.br  para verificação de informações e 

alterações supervenientes. 

NILCIRIENE MEIO DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Ne TP/220922.01/SEINFRA 

Título: AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa. 
Secretaria Municipal de Infraestrutura - Regente: Comissão Permanente de Licitação - 

Processo Originário: TOMADA DE PREÇOS N2  TP/220922.01/SEINFRA - Objeto: 

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
NA LOCALIDADE DE IPUEIRINHA DO MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA/CE - HABILITADAS: 
BEZERRA LOPES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI; VIRGILIO E JACYRA CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP; IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA; BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; 
RAMILOS CONSTRUCOES EIRELI; V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI; 
ARREBITA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA; A82 ENGENHARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E 
SERVICOS LTDA; DELMAR CONSTRÇÕES LTDA-EPP; CONJASF-CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM 
LTDA; R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI;M A FEITOSA DE SOUSA LTDA; WU 
CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI-EPP; APIA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E 
CONTRUÇÕES EIRELI-ME; R 5 M PESSOA EIRELI; LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI; F J CONSTRUTORA EIRELI;P V R CAETANO 
EIRELI; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; 2V CONSULTORIA 
CONSTRUCOES E PARTICIPACOES; RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CONSTRUTORA 
VIPON EIRELI;SDMETAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI; IPN'CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; CENPEL-CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSERBAS 
CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI-ME; A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVICOS-ME; 
R.A.S. CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI; HABITE ENGENHARIA EIRELI; RENOVAR 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI-ME; 
CONSBRAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS. - INABILITADAS: CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI; PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVICOS 
LTDA; MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA; 
N. MARTINS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME - 

A partir da data de publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal nos 
termos do art. 109, inciso 1, alínea "a" da Lei Federal a9 8.666/93, e em não havendo 
recurso, fica a abertura dos envelopes de Propostas de Preços, marcada para o dia 
17/01/2023 às OShOOm - Presidente da Comissão de Licitação: Francisco Eríc Batista 
Ximenen 

Pires Ferreira-CE, 6 de Janeiro de 2023. 
FRANCISCO ERIC BATISTA XIMENES 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO N9  2022.12.21.1 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o 
julgamento do Pregão Eletrônico n9. 2022.12.21.1, na seguinte forma: A empresa Macei 

Distribuidora de Medicamentos Hospitalares - EIRELI sagrou-se vencedora junto aos 
lotes 01, 02. 03 e 08. Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA - ME sagrouse 

vencedora Junto aos lotes 04. OS, 06, 07. A mesma fora declarada habilitada por 

cumprimento integral às exigências do Edital. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 

)R-211). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO P19  2022.12.17-55 

O Pregoeiro Oficial do Município de Potengi. Estado do Ceara, torna público. 
que estará realizando certame licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico n' 2022 12.17-
SS, cujo objeto e a contratação de pessoa jurídica para aquisição de 01 (um) veículo de 
passeio zero quilómetros, conforme estabelecido no Convênio nt 032/2022 celebrado com 
a Secretaria da Saude do Estado do Ceará, de interesse da Secretaria de Saude do 
Muni cipio de Potengi/CE. O certame acontecerá na plataforma Bolsa de Licitações do Brasil 
- BIL, no endereço eletrônico www.bll.org.br, conforme especificações apresentadas junto 
ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 20 d 
2023, a partir das lOhOOm. Maiores informações poderão ser obtidas pel 
3538-1562 e/ou nos endereços eletrônicos: www.bll.org.br  e 5 • 	unicipios 

Iicitacoes.tce.ce.gov.br/. 	 4. 	7 
3Pl) 

CARLOS DANILO DOS SANTO 21.050 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO Ili- 

TOMADA DE PREÇOS P1' 2022.10.10-0 

O Município de Potengi, através da Comissão Permanente de 
torna público o resultado da análise e julgamento da documentação de 
licitação acima referenciada que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para a execução da coleta, 
transporte e disposição final em aterro sanitário de resíduos sólidos, varrição, capinaçào, 
poda de árvores e pinturas de guias de meio fio, de interesse da Secretaria de 
Infraessrutura, Obras e Serviços Públicos, no âmbito do Município de Potengi - CE. 
Analisada a documentação, de acordo com os Critérios previamente estabelecidos, em 
conformidade com a Lei Federal N.Q 8.666/93 e suas alterações, ficam Habilitadas as 
empresas: FIsy Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI-ME; e Construtora Nova 
Ilidrolándia Picam Inabilitadas as empresas: Amparo Serviços e Empreendimentos; NSEG 
Construções EIRELI-EPP; Dagy Construções e Urbanismo LTDA; GF Empreendimentos, A.I.L. 
Construtora LTDA; e Meta Empreendimentos e Serviços. 

A Comissão promoverá diligência a fim de esclarecimentos complementares 
quanto ao Acervo Técnico apresentado pela empresa: Meta Empreendimentos e Serviços. 
Os autos se encontram com vista franqueado aos interessados a partir da data desta 
publicação através do site 

Abre-se o prazo recursal, conforme Art. 109, inciso 1, alínea "a', da Lei n 

8.666/93. 	Maiores 	informações 	poderão 	ser 	obtidas 	pelo 	e-mail: 

Iicitapotengi@hotmail.cOm. 

Potengi/CE, 5 de janeiro de 2023 
MARIA EDUARDA EMICIO LOURENÇO 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NE 1/2023-PERP 

O Pregoeiro torna público que se encontra a disposição dos interessados, a 
licitação do tipo menor preço por lote, cujo objeto Registro de preços visando fatura e 
eventual contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, 
instalação, e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria 
e controle externo de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e 
controle informatizado da frota, com uso de tecnologia QRCODE ou censor de 
aproximação, como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis 
(gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos credenciados da 
contratada, junto as unidades administrativas do município. Datas e Horários: 1 Início de 
recebimento das propostas: das 08b do dia 09/01/2023; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08h do dia 23/01/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas das OB.Olh 
às 08:59h do dia 23/01/2023; 4. Inicio da sessão de disputa de preços. às 095 do dia 
23/01/2023, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 
Jorge Matias, em, 12  andar. Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30b as 11:30h e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

AVISO DE ALTERAÇÃO 

Adendo ao Edital do Processo Licitatório 9e  1412260122-PERP 
A Secretaria de Educação, Ciências, Tec. e Inovação faz saber a todos, que se 

acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo LicitatÓrio rim 1412260122-PERP, 
que circulou no DOU rim 246, seção 3, página 266 do dia 30/12/2022, cujo objeto: Registro 
de preços para futuras e eventuais aquisições de material pedagógico complementar, 
Coleção construindo valores - educação financeira e empreeridedorismo, na modalidade 
Pregão Eletrônico, conforme o que se segue: 1 - Das Alterações no Preâmbulo do Edital- 

ONDE SE L: Abertura das propostas: 08h do dia 13/12/2023; Inicio da sessão 
de disputa de preços: OShOOmin do dia 13/12/2023; 

LEIA-SE: Abertura das propostas: 08h do dia 13/01/2023; Inicio da sessão de 
disputa de preços: 09h do dia 13/01/2023; Todos os demais assuntos inerentes ao sairei 
original e seus anexos, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto no Edital 

O adendo encontra-se na integra na sede da comissão de licitação, situada a 
Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico 
www.bll.org.br  -"Acesso Identificado no link - acesso público" e no portai de licitações 
www.tce.ce.gov.br. 

Maiores Informações, no endereço citado, no horario das Olh as IlIs. 

SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO 
Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO P1' PE/01/231222/5ME 

Título: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO . Unidade Administrativa: Secretaria de 
Educação - Regente: Pregoeira e Equipe de Apoio - Processo Originario. Pregão 
Eletrônico NO PE/O1/231222/SME - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA/CE - Local de Acesso ao Edital' 
Rua Osvaldo Honório Lemos - N2  176 - Bairro Centro - CEP: 62.260000 - Reriutaba/CE; 
httpn://bll.org.br; https://www.reriutaba.ce.gov.br; https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - 

Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta de OBhOOm às 12h00m o de 14h00m as 
llhOOm - Local de Realização da Licitação; https://blI.org.br  - Data de Abertura 
20/01/2023 - Horário: 09h00m. 

Potengi-CE, 5 de janeiro á 

COMISSÃO DE 

ao  

Porteiras/CE, 5 de janeiro de 2023 
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETO 

Ø
lxi. d---pode ser n,,ilc.do no endereço .~1.
e np:/tonww.or 90o bo/.,aentluded. hsec pelo rõdipe ecaeaoaaososmaos 

Reriutaba (E, 6 de Janeiro de 2023 
SÂMIA LEDA TAVARES TIMBO 

Pregoeira 

00100Seviu.ss,nadv dao.in,nnio  contor,n M" n' 22w 2 de 24ÍÇc!2&21. CP 
nu. .ust,tui.inivaestrutur. de (5a..n P,,hI,ca, Sus,ie,ru :CP Rruç. 


