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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria de Administração 
OBJETO: Registro de preços visando à futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, 
palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no link -licitações". 

1. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 18/01/2023 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 31/01/2023 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 3110112023 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 31/01/2023 

9 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA—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; 
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; 
12. ORGÃO 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. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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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 municipal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1-DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços visando à futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, 
palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce, 

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

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades 
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, 
associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da 
proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 
edital. 
2.1.1 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelo número (41) 
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das corretoras de 
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site 
www.bllcompras.org.br, acesso "corretoras". 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil  -  BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 

Trav. José Jorge, S/N 
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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. 
2.4 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas 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 90,  seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.10 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bIl.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; 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato, 
previsto no subitem 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação  exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7 0  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 0, VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substituí-Ia. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1-A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1-Todas as especificações do objeto 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. 
4.5-0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6-0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-0 lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
4.9-Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10-0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12-Será adotado para o 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. 
4.15-Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
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4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 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. 
4.21-0 Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
4.22-Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LO n° 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015. 
4.24-Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o 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, § 
2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1-no pais; 
4.29.2-por empresas brasileiras; 
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33-0 pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
4.34-Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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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. 70  e no § 90 do art. 26 do Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2-Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 
(Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
4.35.3-Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4-Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5-Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6-0 Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7-0 prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8-Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-. 
4.35.9-Os licitantes deverão colocar 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 foro 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 "char a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11-0 Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou 
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12-Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14-Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15-Encerrada a análise quanto 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 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4-Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 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 burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6-0 licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7-Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8-No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10-Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11-Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12-Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 00312023.PERP 
ÕRGÃO: 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 JURIDICA 
5.14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a). NO CASO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede. 
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b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAÍS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente; 

OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

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

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

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade, 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 licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 

OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua 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. Para os lotes 01 e 02, as proponentes deverão apresentar Certidão de Registro e Quitação da licitante e 
de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando a 
regularidade profissional e o vínculo de responsabilidade técnica. O engenheiro responsável técnico deverá ser 
detentor de Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, comprovando a experiência do referido profissional com 
acerto técnico compatível com o objeto ora licitado. 
5.14.4.2. Para os lotes 1 e 2, a comprovação do vínculo do responsável técnico com a proponente deverá ser feito 
conforme abaixo: 
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a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto 
ao órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação 
da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e das provas de 
recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de publicação deste edital, 
acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante apresentação de contratos de regime de 
prestação de serviços. 
5.14.4.3. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obngatonamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
5.14.4.4. 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. 
5.14.4.5. 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 ECONÔMICO-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, deverá constar no balanço o número do Livro Diário e das 
folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou 
representante legal da empresa; 
5.14.5.6. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de 
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - constando no Balanço o 
número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado 
por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa. 

5.14.6 - DEMAIS EXIGÊNCIAS: 
a) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a 
proibição prevista no Inciso XXXIII do artigo 71  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; 
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- 
c). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d). Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE AFASE DE HABILITAÇÃO: 
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, retornando ao Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere à 
exeqüibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados. 
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7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o 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. 
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7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatôno. 
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. 
7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no fianelógrafo 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 

Ø 	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, §1° 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 
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disposições elencadas no Anexo 1 - Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 71, § 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 hábil'. 

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 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 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 lote da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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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 § 1° do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 11  do Decreto 7.892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-Ce e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado lote. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 1° colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

14— DA FISCALIZAÇÃO 
14.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por intermédio de 
servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá. 
14.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixadá. 
14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
15.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
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15.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalícias e deste termo. 
15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 
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17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacao@quixada.ce.gov.br,  ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Trav. José Jorge Matias Lobo, 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. 
17.6-0 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos; 
d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) "Prática Obstrutiva": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas 
administrativas, criminais e cíveis. 
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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. 
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatóno; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 16 de janeiro de 2023. 

Q— 

Roberta Glicya-M Sá felix 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria de Administração 
órgão Gerenciador 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Registro de preços visando à futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, 
palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
Justifica-se a necessidade de contratação dos serviços em virtude a constante aplicação de recursos e 

contratação de empresa especializada na prestação dos serviços ora referidos, em função das demandas dos 
diversos setores em realizar eventos. Desta forma, a realização do procedimento licitatório proporcionará condições 
favoráveis para atendimento dos eventos a serem realizados pelo Município, bem como a redução de gastos, uma 
vez que a contratação pode ser realizada por meio de uma única licitação. Assim sendo, a contratação dos serviços 
poderá ser feita de forma imediata, eis que tão logo seja formalizado o contrato estimativo, bastará apenas ser 
emitida uma Ordem de Execução de Serviços para cada evento específico. 

Portanto, os itens abrangidos nessa solicitação são necessários para a boa execução dos eventos 
realizados pelo município, pois não dispomos dos materiais e serviços dentro das especificações e qualidades 
desejadas e requeridas. Ademais, as quantidades e itens foram definidos com base na experiência dos eventos 
ocorridos em anos anteriores. 

O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de serviços com previsão de 
execução parcelada, bem como pelo fato de não ser possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 30, incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO PARA MODALIDADE PREGÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens/serviços de que trata a Decreto Federal n°. 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos, mediante as 
especificações usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão. 
3.2. Os serviços, objeto da presente licitação, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são 
geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de 
compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. 
3.3. O uso do Sistema de Registro de Preços se justifica por ser mais conveniente a Administração Municipal, 
devido à entrega parcelada do objeto, conforme disposto do inciso II do art. 31  do Decreto Federal n.° 7.892/2013. 

4. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
4.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar 
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um 
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das contratações, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
4.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo Iicitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
4.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é 
imprescindível a licitação por lotes. 
4.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5.260/2011-
ia Câmara — TCU; 
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5. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 
5.1. Os serviços licitados deverão ser entregues imediatamente, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir 
das características que se apresentam nos quantitativos discriminados na Ordem de Serviços/Autorização de 
Fornecimento pela administração, no local, dia e horário estabelecidos pela Unidade Gestora. 
5.2. Para os serviços objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Secretaria 
Contratante. 
5.3. No caso de constatação da inadequação dos serviços fornecidos às normas e exigências especificadas neste 
Edital e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, 
na forma da lei e deste instrumento. 
5.4. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo. 
5.5. Os serviços licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de 
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas 
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus 
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda: 
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; 
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem 
no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 11  do artigo 
65 da Lei n° 8.666/93; 
e) a execução dos serviços deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços 
Municipais, e deverá cumprir o cronograma expedido pela secretaria contratante. 

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

7. DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço 
expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo servidor desegnado, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.2. Por ocasião da entrega dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá. 
7.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
7.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

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

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

10. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
10.2. Com  base no art. 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 ri2  8,666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábir. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	. 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 	 Ubr,c 

Comissão Permanente de Licitacão 	 COMSSÀO DE 

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

12. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n° 8,666/93, e suas alterações posteriores. 
12.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 
a) Falir for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência da 
CONTRATANTE; 
c) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
d) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
e) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
12.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor relativo aos 
serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas porventura aplicadas. 

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

LOTE 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1.1 

LOCAÇÃO DE PALCO ESPECIAL - ESPECIFICAÇÃO: 
PALCO ESPECIAL - LOCAÇÃO DE PALCO EM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 
14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA 
COBERTA DE BOCA. COM  2M DE ALTURA DO CHÃO 
AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA 
PA LINE EM ALUMÍNIO 030 DE 2M DE LARGURA 
POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE 
NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX8M COBERTA 
EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, CARPETADO NA 
COR 	GRAFITE, 	DUAS 	ESCADAS, 	COM 
FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO. 

SERVIÇO 12 15.66 	7 188. 	4 

1.2 

LOCAÇÃO 	DE 	PALCO 	GRANDE 	PORTE 	- 
ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE 
PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, 
MEDINDO 12M DE FRENTE POR 8M DE FUNDO DE 
ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO 
CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA 
PARA PA LINE EM ALUMÍNIO 030 DE 2M DE 
LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE 
BACKSTAGE 	NAS 	DUAS 	LATERAIS 	MEDINDO 
4MX6M COBERTA EM LONA NIGTH & DAY BRANCA, 
CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, 
COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO 
PALCO. 

SERVIÇO 13 11.746,67 152.706,71 

1.3 LOCAÇÃO DE COBERTA - ESTRUTURA EM BOX METRO 800 111,00 88.800,00 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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TRUSS DE ALUMÍNIO, TIPO P-30, COM ATÉ 20M DE 
VÃO LIVRE E ATÉ 40M DE EXTENSÃO TOTAL, 
COBERTA POR LONA ANTI-CHAMAS E ANTIRAIOS 
LIV. 

1.4 

LOCAÇÃO DE SALA CLIMATIZADA. ESTRUTURA 
DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU SIMILAR. 
PAREDES E TETO EM 	PAINÉIS DE TS. UM  
CONJUNTO DE TOMADA E UMA ILUMINAÇÃO COM 
CALHAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES A CADA 
3M2 DE ESTRUTURA. CLIMATIZAÇÃO POR AR-
CONDICIONADO SPLIT OU SIMILAR COMPATÍVEL 
COM O TAMANHO DA SALA. CARPETE APLICADO 
NO PISO EXISTENTE. 

METRO 300 307.89 92.367,00 

1.5 

LOCAÇÃO DE SALA CLIMATIZADA COM PISO. 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TIPO OCTANORM OU 
SIMILAR, MONTADA SOBRE PISO ELEVADO EM 
10CM ACARPETADO. 	PAREDES E TETO EM 
PAINEIS DE TS. UM  CONJUNTO DE TOMADA E 
UMA ILUMINAÇÃO COM CALHAS E LÂMPADAS 
FLUORESCENTES A CADA 3M DE ESTRUTURA. 
CLIMATIZAÇÃO POR AR- CONDICIONADO SPLIT 
COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA SALA. 

METRO 700 325,55 227.885,00 

1.6 

LOCAÇÃO DE PRATICÁVEL 2M X IM. ESTRUTURA 
EM ALUMÍNIO, COM ALTURA REGULÁVEL E QUE 
ATENDA AO RIDER TÉCNICO DE ARTISTAS DE 
RENOME NACIONAL. 

UNIDADE 310 288, 7 .580,70 

1.7 

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS 
COBERTA. 	DEGRAUS/ASSENTO 	COM 	ALTURA 
ENTRE OS NÍVEIS DE 45CM COM ESCADAS DE 
DEGRAUS DE 25CM EM VIAS DE ACESSO. A 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CADA LANCE É DE 
50CM. 	ESTRUTURA 	MODULAR 	EM 	ALUMÍNIO 
ESTRUTURAL COM SISTEMA DE ENGATES E 
TRAVAMENTOS RÁPIDOS E RECEBIMENTOS DE 
PLATAFORMAS 	PARA 	CONSTITUIÇÃO 	DOS 
LANCES. FIXAÇÃO COM BASES, GUARDA-CORPO E 
CORRIMÃO DO MESMO ALUMÍNIO ESTRUTURAL, 
COBERTA EM TENDA COM COBERTURA EM LONA 
TIPO NIGHT&DAY EM TODA SUA EXTENSÃO. 

METRO 350 403.33 141.165,50 

1.8 

LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS 03 A 09 NÍVEIS 
DESCOBERTA. DEGRAUS/ASSENTO COM ALTURA 
ENTRE OS NÍVEIS DE 45CM COM ESCADAS DE 
DEGRAUS DE 25CM EM VIAS DE ACESSO. A 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CADA LANCE É DE 
50CM. 	ESTRUTURA 	MODULAR 	EM 	ALUMÍNIO 
ESTRUTURAL COM SISTEMA DE ENGATES E 
TRAVAMENTOS RÁPIDOS E RECEBIMENTOS DE 
PLATAFORMAS 	PARA 	CONSTITUIÇÃO 	DOS 
LANCES. FIXAÇÃO COM BASES, GUARDA-CORPO 
E CORRIMÃO DO MESMO ALUMÍNIO ESTRUTURAL, 
DESCOBERTA. 

METRO400 25477 101 90800 

1.9 

LOCAÇÃO 	DE 	GRID 	BOX 	TRUSS 	Q30. 
ESPECIFICAÇÃO LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS 
030. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM 
GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, 
TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS 
COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT 

METRO 3.402 89,33 303.900,66 

1.10 

LOCAÇÃO 	DE 	PORTICO 	DE 	ENTRADA. 
ESPECIFICAÇÃO: 	LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE 
ENTRADA, ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO 
EM ALUMÍNIO Q30, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NO 
PERÍODO DO EVENTO. 

METRO 1.347 101,75 137.057,25 

1.11 
LOCAÇÃO DE CAMAROTE, VÃO MÁXIMO DE 10M 
PISO 	EM 	PLATAFORMA 	DE 	ALUMÍNIO 	E 
COMPENSADO NAVAL, COM CAPACIDADE DE METRO 

200 640,00 128.000,00 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CARGA DE 750KG/M, ACARPETADO, ELEVADO EM 
2M DO SOLO. COLUNAS E COBERTAS EM 
ALUMÍNIO TIPO P-30, COM LONAS ANTI- CHAMAS 
E ANTI-RAIOS LIV. GUARDA-CORPO AO REDOR DE 
TODA A ESTRUTURA. ESCADAS COM CORRIMÃO. 
RAMPAS DE ACESSO EM CONFORMIDADE COM 
AS NORMAS REGULAMENTADORAS DA ABNT. 
FECHAMENTO DA "SAIA" EM MADEIRA OU TECIDO. 

1.12 

LOCAÇÃO DE HOUSE MIX 5X5M - DUPLA. 
LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
HOUSE MIX COBERTA EM LONA TINO NIGHT&DAY. 
COM 	5M 	DE 	LARGURA 	POR 	5M 	DE 
PROFUNDIDADE, COM 2 (DOIS) NÍVEIS, L°. NÍVEL 
COM PISO NA ALTURA DE 20CM NO CHÃO, 20. 

NÍVEL NA ALTURA DE 2,5M E ESCADA DE ACESSO, 
CERCADA COM GRADES COM NO MÍNIMO 1,10M 
DE ALTURA NOS DOIS NÍVEIS. 

DIA 12 1.183,33 14.199,96 

1.13 

LOCAÇÃO DE HOUSE MIX 5X5M. LOCAÇÃO COM 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE HOUSE MIX 
COBERTA EM LONA TIPO NIGRT&DAY, COM 5M DE 
LARGURA POR 5M DE PROFUNDIDADE, COM PISO 
NA ALTURA DE 20CM NO CHÃO, CERCADA COM 
GRADES COM NO MÍNIMO ibM DE ALTURA. 

IA  24 757,33 18.175,92 

1.14 

LOCAÇÃO 	DE 	SONORIZAÇÃO 	DE 	PORTE 
ESPECIAL, KIT COMPOSTO DE: - 01 CONSOLE 
DIGITAL 	24 	BITS 	COM 	48 	ENTRADAS 	XLR 
BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS 
MÍNIMO 	DE 	24 	FADERS 	FÍSICOS 	EM 	SUA 
SUPERFÍCIE. 	8 	GRUPOS 	DE 	DCA; 	- 	01 
GERENCIADOR DE CAIXAS ACÚSTICAS DIGITAL DE 
24 BITS / 96 1 KHZ TRABALHANDO EM FAIXA 
DINÂMICA DE ATÉ 1151D13 COM 2 OU 4 ENTRADAS E 
MÍNIMO DE 6 SAÍDAS COM AJUSTES INDIVIDUAIS 
DE DELAY, GANHO E FASE; - O SISTEMA DE PA 
COM 24 UNIDADES DE LINE ARRAY ATIVO OU 
PASSIVO COM NO MÍNIMO 2 VIAS COBERTURA DE 
1000 HORIZONTAL E 150 VERTICAL. RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIAS DE 60HZ Á 16KHZ. 1 DIÁRIA 10 
CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1-WATT DE 
POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO DE 130 A 133 DB 
SPL POR CAIXA. 16 CAIXAS DE SUB- WOOFERS 
ATIVOS OU PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 
18" RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ Á 
150KHZ. SPL MÁXIMO ENTRE 99 Á 101 DB SPL. USO 
DESOFTWARE 	PARA 	ALINHAMENTO 	E 
ACOPLAMENTO 	DO 	SISTEMA. 	PARTE 	DO 
EQUIPAMENTO ENDEREÇADO A MONITORAÇÃO 01 
CONSOLE DIGITAL 24 BITS COM 46 ENTRADAS XLR 
BALANCEADAS E 16 SAÍDAS XLR BALANCEADAS 
MÍNIMO 	DE 	24 	FADERS 	FÍSICOS 	EM 	SUA 
SUPERFÍCIE. 8 GRUPOS DE DCA; 01 EQUALIZADOR 
GRÁFICO DE 31 BANDAS COM VARIAÇÃO EM +1-
15D13 POR BANDA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 
20HZ A 20 KHZ 0/0,0 DB COM ENTRADAS E SAÍDAS 
BALANCEADAS: 01 SISTEMA DE SIDE FILI COM 4 
CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS ATIVAS 
OU 	PASSIVAS 	COM 	NO 	MÍNIMO 	2 	VIAS. 
COBERTURA DE 550  HORIZONTAL E 400 VERTICAL. 
RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16KHZ. 
CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA A 1-WATT DE 
POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 120 A 130 DB 
SPL. 4 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVO OU 
PASSIVO COM TRANSDUTORES DE 18" RESPOSTA 
DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 16 KHZ. SPL MÁXIMO 
ENTRE 99 A 101 DB SPL. 12 CAIXAS DE MONITOR 
PASSIVOS COM TRANSDUTORES DE 12" OU 15" 

SERVIÇO 

12 16.333,33 195.999,96 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 4/ 
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POLEGADAS, DRIVE DE TITÂNIO DE MÍNIMO 1,5 
POLEGADAS CAPACIDADE DE PRESSÃO SONORA 
A 1-WATT DE POTÊNCIA MEDIDO A 1 METRO EM 
120 	A 	130 	DB- 	SPL. 	COBERTURA 	DE 	900 
HORIZONTAL E 600 VERTICAL RESPOSTA DE 
FREQUENCIA 	DE 	50HZ 	A16KHZ. 	06 
AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COM NO MINIMO 
1200W E MÁXIMO DE 6000W RMS DE POTÊNCIA 
POR CANAL EM 2 OHMS. SENSIBILIDADE DE 
ENTRADA 	EM 	+4DBU 	COM 	DISTORÇÃO 
HARMÔNICA TOTAL EM 0,05% MAX CLASSE AB/H 
OU D. 20 MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA 
MÓVEL 	COM 	RESPOSTA 	DE 	FREQUÊNCIA 
ASDEDE50HZA 15KHZ PADRÃO POLAR, CARDIÓIDE. 
IMPEDÂNCIA NOMINAL ENTRE150 E 300 OHMS 
SENSIBILIDADEO 1 1KHZ, TENSÃO DE CIRCUITO 
ABERTO- 54.5DBV/PA(1 .B5MV), 1 PASCAL = 94 DB- 
SPL 1 COM CONECTOR DE ÁUDIO PROFISSIONAL 
XLR DE 3 PINOS; 04 SISTEMAS DE MICROFONES 
UHF TIPO BASTÃO SEM FIO COM TRANSMISSÃO 
EM II DIGITAL 24 BITS /48KHZ RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIAS DE DE 251-IZ A 15KHZ PADRÃO 
POLAR CARDIÓIDE COM ALCANCE DE MÍNIMO 1000 
FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS; 04 SISTEMAS DE 
MICROFONES UHF TIPO HEAD SET SEM FIO COM 
TRANSMISSÃO EM RI DIGITAL 24 BITS /48KHZ 
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 251-IZ A 15KHZ 
PADRÃO POLAR CARDIÓIDE. COM  ALCANCE DE 
MÍNIMO 1000 FREQUÊNCIAS SELECIONÁVEIS: 01 
KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 5 
MICROFONES DINÂMICOS DE BOBINA MÓVEL COM 
RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 501-IZ A 15KHZ 
PADRÃO POLAR CARDIÔIDE. 4 MICROFONES COM 
CÁPSULA CONDENSADORA COM RESPOSTA DE 
FREQUÊNCIAS DE 501-IZ A 117 KHZ PADRÃO POLAR 
CARDIÓIDE E FILTRO PASSA ALTA SELECIONÁVEL; 
01 	KIT COM 24 PEDESTAIS GRANDES PARA 
MICROFONE COM EXTENSOR E 8 PEDESTAIS MMI; 
AI LEITOR DE MÍDIAS EM CD E USB COM DISPLAY 
PROGRESSIVO E REGRESSIVO; 20 DIRECT BOX 
PASSIVOS E ATIVOS COM CONEXÃO XLR/TRS YA 
RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIA DE ENTRADA E SAÍDA 
13371, RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS DE 20HZ A 
20KHZ +1- 1DB, NÍVEL DE MUDANÇA ENTRADA E 
SAÍDA DE -20D015 E CHAVE LIFT/GROUND; 01 
MULTICABO DE 56 VIAS COM CONECTORES XLR 
BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS. 04 
MULTICABO DE 12 VIAS COM CONECTORES XLR 
BALANCEADOS COM SISTEMA DE MULTIPINOS. 01 
BATERIA COM MADEIRA TIPO MAPLE COM PELES 
HIDRAÚLICAS 	COM 	AS 	SEGUINTES 
CONFIGURAÇÕES: 	BUMBO, 	CAIXA, 	2 TONS 	E 
SURDO. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORJADOS EM 
ANTIMÔNIO 	CROMADO 	E 	SISTEMA 	DE 	1 
TRAVAMENTO DOS TOM- HOLDERS TIPO EASY 
LOCK. 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE KV COM 
ENTRADA 	EMCONECTORES 	TIPO 	CAMLOCK 
380VOLTS FASE+FASE COM SAÍDAS 110 E 220 
VOLTS. 	01 	SISTEMA 	DE 	ATERRAMENTO 	DE 
ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 5410; 01 
SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO ENTRE HOUSE 
MIX E PALCO; 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA 
COMBO OU STACK COM 2 OU 4 TRANSDUTORES 
DE 120 DE 200W/ RMS, CANAL DE DISTORÇÃO E 
FOOT SWITCH: 4 TRANSDUTORES DE 10" E 1 CAIXA 
COM 1 TRANSDUTOR DE 15" E CABEÇOTE DE 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quíxadá-CE 



iric 
COM,SÃO E 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Licitacão 

PREFEITURA DE 	Ir 

UIXADA 

AMPLIFICAÇÃO COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 9 
BANDAS, CROSSOVER VARIÁVEL INTERNO DE 
24DB/OITAVA, ENTRADAS PARA LOOP DE EFEITOS 
SEND/RETURN E ENTRADAS DE ALTA E BAIXA 
IMPEDÂNCIA; 01 SISTEMA DE AMPLIFICADORES DE 
FONES DE OUVIDO COM 4 SAÍDAS E 4 FONES COM 
IMPEDÂNCIA DE 60 OHMS FAIXA DE FREQUÊNCIAS 
DE 20HZ A 20 KI-IZ. 

1.15 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE. 
ESPECIFICAÇÃO: 	SONORIZAÇÃO 	DE 	GRANDE 
PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE 
GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 
CAIXAS DE 	LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO 
COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E 
SOFTWARE 	PARA 	ALINHAMENTO 	E 
ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB 
WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 
SAÍDAS.01 	MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 
SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES 
ATIVOS 	OU 	PASSIVOS.32 	PEDESTAIS 
ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS 
VARIADOS.20 	CABOS 	PiO 	DE 	TAMANHOS 
VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.0 COM 5 TOMADAS 
CADA, PARA 	LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 
MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM 
FIO UHF,12 DIRECT 	BOXES,01 	BATERIA COM 
BUMBO GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 
01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10 
,1X15" 	OU 8X10, 01 	MAINPOWER TRIFÁSICO 
110/220V 

SERVIÇO 17 13.410,00 227.970,00 

1.16 

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 

ESPECIFICAÇÃO: 	ILUMINAÇÃO 	DE 	GRANDE 
PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 
24 	REFLETORES 	PAR 	LED 	3WRGBW. 	16 
REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 
REFLETORES ELIPSOIDAIS DE 25 Á 50 GRAUS COM 
FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 
8 	LAMPADAS.02 	MAQUINAS 	DE 	FUMAÇA 
DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 
RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR 
CANAL. ESTRUTURA DE 030 DE ACORDO COM AS 
DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, 
POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM 
CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES 
VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES 
SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL 
COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V. 

SERVIÇO 112 15.147,33 1.696.500,96 

1.17 

LOCAÇÃO 	DE 	GERADOR 	DE 	ENERGIA 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	GERADOR 	DE 	ENERGIA- 
LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, 
COM 	CAPACIDADE 	MÍNIMA 	DE 	180 	KVA, 
TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ, 
DISJUNTOR 	DE 	PROTEÇÃO, 	SILENCIADO 	EM 
NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, 
ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE 
GRAMPOS 	FIXADOS 	NO 	CHASSI 	PARA 
TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS 
DE 95 	MM/4 	LANCES/25 	METROS 	FLEXÍVEIS 
(95MMX4X25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE 
COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM 
ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS 
FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA 
DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO 
GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM 
COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO 

SERVIÇO Ç 102 . 	, 278300 28386600 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 1~~ 
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Comissão Permanente de Licitacão 

COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 03 
METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA 
DE COBRE NU 16 MM2, COM 5 METROS COM 
CONECTORES. 

'' 

LOCAÇÃO DE MODULO DE PAINEL DE LED - 
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE 
PAINEL DE LED DE 7X3M, RESOLUÇÃO MÍNIMA 
P5 TIPO INDOOR (36 PLACAS 0.58X0,58) 

SERVIÇO L. 0 5, 34 (V (77  . 5 0,00 

1.19 

LOCAÇÃO 	DE CAMARIM 	EM ALUMINIO E 
OCTNORME. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CAMARIM- 
LOCAÇÃO 	DE 	CAMARIM 	MONTADO 	EM 
ALUMINIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE 
POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO 
DE 	5X5M, 	MONTADO 	EM 	ESTRUTURA 
TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND 
DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA 
CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA. 

SERVIÇO 67 2.017,02 135.140,34 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 1 R$ 4.320.974,00 

LOTE 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 

LOCAÇÃO 	DE 	PALCO 	MÉDIO 	PORTE 
ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO 
DE 	PALCO 	EM 	ESTRUTURA 	DE 	ALUMINIO 
COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE 
FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE 
ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, 
ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO 030 DE 
2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS 
DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 
5MX5M COBERTA EM LONA NIGTH &DAY BRANCA, 
CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, 
COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO 
PALCO. 

SERVIÇO 56 6.413,33 359.146,48 

, 	, L.L  

LOCAÇÃO 	DE 	PALCO 	PEQUENO 	PORTE 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	PALCO 	PEQUENO 	PORTE- 
LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 
COBERTO, MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE 
FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE 
ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. 
ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO 030 DE 
2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA. 

SERVIÇO 193 3.557,30 686.558,90 

2.3 
LOCAÇÃO DE BACKDROP - ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE BACKDROP INCLUINDO SERVIÇO DE 
IMPRESÃO DE LONA COM LOGOMARCA 

SERVIÇO 223 869,33 193.860,59 

2.4 

LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - 
ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE-
LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE 
POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM 
ESTRUTURA 	DE 	FERRO 	GALVANIZADO, 
CARPETADO COM DUAS ESCADAS 

SERVIÇO 1 .. 1 °42 67 , 24 22 44 ). 	) 

2.5 

LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE. 
ESPECIFICAÇÃO: 	LOCAÇÃO 	DE TABLADO 	DE 
GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE 
GRANDE 	PORTE- 	LOCAÇÃO 	DE 	TABLADO: 
MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE 
PRATICÁVEL, 	MEDINDO 	2X1M, 	COM 	ALTURA 
MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM 
ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE 
CINZA. 

SERVIÇO 64 3.481,83 222.837,12 

2.6 
LOCAÇÃO 	DE 	DISCIPLINADORES. 
ESPECIFICAÇÃO: 	DISCIPLINADORES- 	LOCAÇÃO 
DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA 

UNIDADE 3.582 32,57 116.665,74 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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COMISSÃO DE 1' 
iClTAÇÃc/ 

GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 
1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO. 

2.7 

LOCAÇÃO DE BARRICADA DE ALIJM1NIO COM 
SISTEMA 1 ANTI.AVALANCHE 	BARRICADA DE 
ALUMÍNIO 	COM 	SISTEMA 	1 	ANTI-AVALANCHE, 
MEDINDO 1M 1M. 

METRO  7 81,00 5670000 

2.8 

LOCAÇÃO DE FECHAMENTO. ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - FECHAMENTO-
LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM 
FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO 
DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X2,20M. 

METRO 2.267 66,00 149.622,00 

2.9 

TENDA 5M X 5M 	COBERTURA PIRAMIDAL 
MEDINDO 5,OOM X 5,00M (25M2) CADA, INDIVIDUAL, 
CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA 
COM PÉ DIREITO DE 3,OOM DE ALTURA, COM 
CALHAS REFORÇADAS PARA CANALIZAÇÃO DE 
ÁGUA. LONA, SEMINOVA, NA COR BRANCA, PARA 
A 	REDUÇÃO 	DE 	TRANSFERÊNCIA 	TÉRMICA 
(EFEITO ESTUFA). CONFECCIONADA COM TRAMAS 
EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; 
EMENDAS EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA 
E AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO 
TRANÇADAS; PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E 
PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFO/ ANTIFUNGOS. 

UNIDADE 456 406,67 185.441,52 

2.10 

TENDA IOM X IOM 	COBERTURA PIRAMIDAL 
MEDINDO 	10,OOM 	X 	10,OOM 	(1OM2) 	CADA, 
INDIVIDUAL, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA 
METÁLICA COM PÉ DIREITO DE 3,50M DE ALTURA, 
CALHAS 	REFORÇADAS 	E TRELIÇADAS PARA 
CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. LONA, SEMINOVA, NA 
COR 	BRANCA, 	PARA 	A 	REDUÇÃO 	DE 
TRANSFERÊNCIA 	TÉRMICA 	(EFEITO 	ESTUFA). 
CONFECCIONADA COM TRAMAS EM FIOS DE 
POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; EMENDAS 
EM 	SOLDA 	ELETRÔNICA 	VULCANIZADA 	E 
AMARRAÇÃO EM CORDAS DE POLIPROPILENO 
TRANÇADAS; PRODUTO AUTO EXTINGUÍVEL E 
PROTEÇÃO QUÍMICA ANTIMOFOI ANTIFUNGOS. 

UNIDADE 232 1.046,93 242.887,76 

2.11 

LOCAÇAO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE. 
ESPECIFICAÇÃO: 	SONORIZAÇÃO 	DE 	MÉDIO 
PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO 
PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS 
DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA 
DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE 
SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS 
E 	16 	SAÍDAS.01 	MULTICABO 	ANALÓGICO 	54 
VIAS.01 	SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 
MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS 
ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS 
VARIADOS.10 	CABOS 	PiO 	DE 	TAMANHOS 
VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.0 COM 5 TOMADAS 
CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE 
MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 
MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM 
FIO 	UHF,08 	DIRECT 	BOXES,01 	BATERIA COM 
BUMBO 	SURDO 	2 	TONS 	(FERRAGENS 	NÃO 
INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM 
CAIXAS 4X10 	,1X15", OU 8X10. 01 MAINPOWER 
TRIFÁSICO 110/220V. 

SERVIÇO 151 8.716,67 1.316.217,17 

2.12 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE. 
ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO 
PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 
SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY 
ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS 
HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 
CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 

SERVIÇO 187 3.386,23 633.225,01 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE 
MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU 
PASSIVOS.16 	PEDESTAIS 	ARTICULÁVEIS.40 
CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS 
PiO DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.0 
COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 
220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA 
COM 7 PEÇAS, 06 	MICROFONES DINÂMICOS02 
MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 
BATERIA 	COM 	BUMBO 	SURDO 	2 	TONS 
(FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE 
CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" 	1X15 	OU 
8X10. 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V. 

Li.) 

LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE - 
ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE-
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 
MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB 
WOOFER 	ATIVAS 	OU 	PASSIVAS,02 	CAIXAS 
ACÚSTICAS 	MÉDIAS ATIVAS 	OU 	PASSIVAS,02 
MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS 
ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS 
VARIADOS.04 	MICROFONES 	DINÂMICOS, 	CD 
PLAYER02 CABOS P1006 RÉGUAS DE AC,01 
MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 
110/20V COM ATERRAMENTO. 

SERVIÇO 1 . 	, 4 	4 5 

2.14 

LOCAÇÃO 	DE 	ILUMINAÇÃO 	MEDIO 	PORTE - 
ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-
08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 
REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES 
PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI 
BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS 01 MÁQUINA DE 
FUMAÇA 	DMX1500W. 	01 	CONSOLE 	AVOLITES 
PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE 030 DE ACORDO 
COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MÉDIO PORTE, 
04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 
04 REFLETORES SET LIGHT DE 500 W.SISTEMA DE C 
COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 
220/110V. 

SERVIÇO 159 7.39600 1.175.964,00 

' . i L 	) 

LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - 
ESPECIFICAÇÃO: 	ILUMINAÇÃO 	DE 	PEQUENO 
PORTE- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 
16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW 01 MAQUINA 
DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL 
COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE 
ESTRUTURA 	DE 030 DE ACORDO COM AS 
DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 
REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 
REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C 
COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 
220/110V. 

SERVIÇO17 5 532.936,88 

2.1v 

LOCAÇÃO 	DE 	ILUMINAÇÃO 	MINI 	PORTE 	- 
ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 
REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE 
COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 
02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA 
FIXAÇÃO 	DOS 	REFLETORES, 	SISTEMA 	DE 	C 
COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 
220/110V. 

SERVIÇO 185 225633 417 421 05 

.i7 

LOCAÇÃO 	DE 	PAREDÃO 	DE 	SOM. 
ESPECIFICAÇÃO:  VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR NO 
MÍNIMO 	1 	(UM) 	GERADOR 	PRÓPRIO, 	02 
MICROFONES 5/ FIO E 02 MICROFONES C/ FIO, 
GRAVADOR DE SOM, LEITOR DE CD (QUE 
EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), SISTEMA 
DE SONORIZAÇÃO 16 CAIXAS COM 2 ALTO 
FALANTES 1201-FALANTE DE 15 E 1 DRIVE 16- 

DIA 158 1 46500 231 470 00 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CAIXAS COM 01 ALTO FALANTE DE 15? 02- 
AMPLIFICADORES-3000W 	02-AMPLIFICADORES- 
2000-W 02-AMPLIFICADORES800W 01-CONSOLE- 
40-X-8- 	CANAIS. 	01 -CROSSOVER-04-VIAS- 
STÉREO. 	01 -EQUALIZADOR-31 -BANDASSTÉREO 
01-EQUALIZADOR 31 BANDAS STÉREO INSERT. 
01 -COMPRESSOR1 66-STÉREO 	04-CANAIS-DE- 
COMPRESSORES. 	02-PROCESSADORES- 
DEEFEITOS-990. 	01 -FURMAN-PLUS. 	01 -CD- 
PLAYERS 	01-APARELHO-MD, 	LOCAÇÃO 	COM 
QUILOMETRAGEM 	LIVRE, 	INCLUSIVE 
COMBUSTÍVEL E MOTORISTA: CARRO DE SOM DE 
PORTE 	MÉDIO COM NO MÁXIMO 07 ANOS DE 
FABRICAÇÃO LICENCIADO JUNTO AOS ÕRGÃOS 
COMPETENTES, TUDO EM CONFORMIDADE COM 
A 	LEGISLAÇÃO 	VIGENTE, 	COM 	CONDUTOR 
DEVIDAMENTE HABILITADO 

2.18 

LOCAÇÃO 	DE 	TELÃO 	COM 	PROJETOR 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	LOCAÇÃO 	DE 	TELA 	DE 
PROJEÇÃO NO MÍNIMO 	200, MONTADO EM 
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS 0-30, 
1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA 
DEFINIÇÃO FUL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA 
ÁUDIO E IMAGEM. 

SERVIÇO 171 2.071,67 354.255,57 

2.19 

LOCAÇÃO 	DE 	PAINÉIS 	DE 	LED 	DE 	ALTA 
RESOLUÇÃO DE 5MM COM DVD, NOTEBOOK, 
PROCESSADOR E CONTROLADORA PARA O 
GERENCIAMENTO DA APRESENTAÇÃO. 

METRO 955 57 4,25 548.408,75 

2.20 
TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA COM NO MÍNIMO 2 
CÂMERAS PARA O RAIO DE ATÉ 200MTS, COM 
GERENCIADOR DE IMAGENS. 

SERVIÇO 40 2.600,00 104.000,00 

2.21 

SERVIÇO DE STREAMING PARA LIVES - COM NO 
MÍNIMO 3 CÂMERAS COM OPERADOR, MESA DE 
CORTE COM OPERADOR, PLACAS DE ÁUDIO E 
VÍDEO PARA CAPTURA, NOTEBOOK DE ALTO 
DESEMPENHO PARA TRANSMISSÃO EM FULL HD, 
SERVIÇO EXCLUSIVO DE INTERNET COM NO 
MÍNIMO 200M13 DE VELOCIDADE 

SERVIÇO 40 3.848,67 153.946,80 

,, ,, L.LL 

LOCAÇÃO DE SKY PAPER - LOCAÇÃO COM 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SKY PAPER COM 
1KG DE CHUVA DE PAPEL PICADO  -  PRATA OU 
COLORIDA. 

DIA 1 4 . 	55 . 	, 	5 

2.23 

LOCAÇÃO 	DE RÁDIO COMUNICADOR, 	RADIO 
COMUNICADOR, TIPO TALKBOUT OU SIMILAR, 
COM NO MINIMO 22 CANAIS PRINCIPAIS E 60 SUB-
CANAIS COM FONE COM MICROFONE DE LAPELA, 
BATERIA RECARREGÁVEL DE 10 H DE DURAÇÃO E 
20 H DE STANDBY, COM ALCANCE MÍNIMO DE 8 KM 
EM ÁREA ABERTA. 

DIA 367 53,76 19.729,92 

2.24 

LOCAÇÃO 	DE 	BANHEIROS 	QUIMICOS 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	BANHEIROS 	QUIMICOS- 
LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUIMICO TIPO LUXO, 
INDIVIDUAL, 	PORTÁTIL, 	COM 	MONTAGEM, 
MANUTENÇÃO DIÁRIA E 	DESMONTAGEM, 	EM 
POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE 
FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X2,10 DE ALTURA, 
COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL 
HIGIÉNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE 
OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, 
COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA. 

SERVIÇO1.267 30833 390654 11 

2.25 

LOCAÇÃO 	DE 	BANHEIROS 	QUIMICOS 	PARA 
PORTADORES 	DE 	DEFICIENCIAS. 
ESPECIFICAÇÃO: 	LOCAÇÃO 	DE 	BANHEIROS 
QUIMICOS 	PARA 	PORTADORES 	DE 
DEFICIENCIASLOCA ÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 

SERVIÇO 127 383,33 48.682,91 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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INDIVIDUAL, 	PORTÁTEIS, 	PARA 	DEFICIENTES 
FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM 
MONTAGEM, 	MANUTENÇÃO 	DIÁRIA 	E 
DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL 
SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES 
PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA 
CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR 
DO 	BANHEIRO, 	COMPOSTO 	DE 	TODOS OS 
EQUIPAMENTOS 	E 	ACESSÓRIOS 	DE 
SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS 
PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS 
PELOS 	ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM 
HIGIENIZAÇÃO INCLUSA 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 9.158.296,21 

LOTE 3 

TEM ESPECIFICA ÃO Ç U ND TD VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

3.1 
LOCAÇÃO 	DE 	MESAS 	DE 	PLÁSTICOS. 
ESPECIFICAÇÃO: 	MESA 	DE 	PLÁSTICO 
RESISTENTE, MEDINDO 0,70X0,70CM 

SERVIÇO 4.210 9,75 41.047,50 

3.2 

LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICOS SEM 
BRAÇO. 	ESPECIFICAÇÃO: 	CADEIRAS 	DE 
PLÁSTICO RESISTENTE, SEM BRAÇO, NA COR 
BRANCA E EMPILHÁVEL, RESISTENTE ATÉ 140KG 

SERVIÇO 22.500 3,87 87.075,00 

3.3 

DECORAÇÃO 	E 	ORNAMENTAÇÃO 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	DECORAÇÃO 	E 
ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA NUM ESPAÇO MINIMO 
DE 	100M2, 	ONDE 	SERÃO 	REALIZADOS 	OS 
EVENTOS 	COM 	MATERIAIS ALTERNATIVOS 	E 
REGIONAIS, CORTINAS, BANCADAS, LUMINÁRIAS, 
MALHAS, 	BALÕES, 	ARRANJOS 	DE 	FLORES 
NATURAIS E OUTROS MATERIAIS DE ACORDO 
COM O TEMA DO EVENTO. 

SERVIÇO 454 1.864,17 846.333,18 

3.4 
DECORAÇÃO COM BOLAS: DECORAÇÃO COM 
ESTRUTURA EM BOLAS DE SOPRAR N.08 - 
PACOTE COM 500 BOLAS, CORES VARIADAS. 

UNIDADE 452 1.636,33 739.621,16 

3.5 
REVESTIMENTO 	EM 	LYCRA: 	LYCRA 	PARA 
APLICAÇÃO TENCIONADA E 	DECORAÇÃO DE 
AMBIENTES. 

METRO 1.072 50,11 53.717,92 

3.6 

ARRANJO DE FLORES PARA MESA: ARRANJO 
SIMPLES DE FLORES NATURAIS COMO ROSAS, 
MINI ROSAS, ASTROMÉLIAS, MARGARIDAS. NA  
FALTA 	DE ALGUMA 	FLOR, 	A 	MESMA SERÁ 
SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE MESMO VALOR E 
QUALIDADE. 

UNIDADE 4 7 4 	, 15. 	5, 63 

3.7 

LOCAÇÃO 	DE 	TAPETE 	VERMELHO 	TIPO 
PASSADEIRA: TECIDO CARPETE COM 1,5 M DE 
LARGURA PARA ÁREA INTERNA E EXTERNA, COM 
BASE 	EMBORRACHADA 	OU 	RESINADA 	E 
ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM. 

DIA 162 136,10 22.048,20 

3.8 
LOCAÇÃO DE 70PRANCHÃO DE MADEIRA COM 
TOALHA, SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, 
FIXOS E RETRÁTEIS NO TAMANHO 2MX53CM 

UNIDADE 167 165,00 27.555,00 

3,9 
ALUGUEL DE CAPA. CAPAS EM TECIDO NA (COR 
BRANCA OU VARIADAS, CONFORME ORDEM DE 
SERVIÇO) PARA CADEIRA PLÁSTICA. 

UNIDADE 12.300 4,17 51.291,00 

3.10 
ALUGUEL DE TOALHA P/MESA. CAPAS EM TECIDO 
NA (COR BRANCA OU VARIADAS, CONFORME 
ORDEM DE SERVIÇO) PARA MESA PLÁSTICA. 

UNIDADE 2.380 13,68 32.558,40 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 2.116.482,99 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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LOTE 4 

ITEM - ESPECIFICAÇAO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 

SERVIÇO 	DE 	APOIO 	DESARMADA. 
ESPECIFICAÇÃO: 	SERVIÇO 	DE 	APOIO 
DESARMADA - TREINADA, 	UNIFORMIZADA 	E 
CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM 
EVENTOS. 

DIA 1.4 ,4 9.541,60 

4.2 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 
SUPORTE 	EM 	EVENTOS. 	ESPECIFICAÇÃO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA 
SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS 
DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE EVENTOS 

SERVIÇO 529 150,00 79.350,00 

A 

PRODUTORA 	DE 	EVENTOS. 	ESPECIFICAÇÃO: 
PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO 
CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, 
PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE 
DE 	PRODUTORES 	PROFISSIONAIS, 	PARA 	A 
PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO 
DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO 
TOTAL 	DO 	EVENTO. 	PRODUZINDO, 
COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS 
EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE 
DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA 
EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE 
COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE 
CUNHO 	CULTURAL, 	ARTÍSTICO, 	EM 	ARTES 
INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU 
HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO 
GRATUITO. 

SERVIÇO 5 2.808,83 70.220,75 

4.4 

PRODUTOR 	DE 	EVENTOS. 	ESPECIFICAÇÃO: 
PRODUTOR 	DE 	EVENTOS- 	PRODUTOR 	DE 
EVENTOS 	DE 	CUNHO 	CULTURAL 	E 	DE 
ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS EN 
GERAL, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, 
DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA 
ATÉ 	O 	TERMINO 	TOTAL 	DO 	EVENTO. 
PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO 
OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE 
TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS 
ATRAÇÕES. O PRODUTOR DEVE COMPROVAR 
EXPERIÊNCIA 	EM 	EVENTOS 	DE 	CUNHO 
CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS 
COMO 	TAMBÉM 	TER 	EM 	SEU 	HISTÓRICO 
EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO. 

SERVIÇO 166 1.387,86 230.384,76 

4.5 

SERVIÇO DE PALESTRANTE - ESPECIFICAÇÃO: 
SERVIÇO 	DE 	PALESTRANTE: 	EXECUTAR 
PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONFERENCIAS DE 
ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO 
COM TEMPO MÍNIMO DE 120 MINUTOS. 

SERVIÇO 132 1.470,33 194.083,56 

A 'f.Ç) 

SERVIÇO 	DE 	OFICINEIRO. 	ESPECIFICAÇÃO: 
SERVIÇO 	DE 	OFICINEIRO: 	EXECUTAR 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS NA AREA DO 
SABER 	ARTÍSTICO 	E 	CULTURAL 	PARA 	A 
REALIZAÇÃO 	DE 	OFICINAIS 	COM 	DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 3 HORAS. 

SERVIÇO 111 666,03 7392933 

4.7 

SERVIÇO DE CORTE E CABELOS UNISSEX. 
EPECIFICAÇAO: SERVIÇO DE CORTE E CABELOS 
UNISSEX COM CABELELEIRO PROFISSIONAL COM 
NO MINIMO 30 (TRINTA) POR EVENTO/DIA 

SERVIÇO 68 35500 24 140 00 

4.8 
GRUPO ARTISTICO. 	ESPECIFICAÇÃO: 	GRUPO 
ARTISTICO-CONTRATAÇÃO 	DE 	GRUPO 
ARTÍSTICO CULTURAL NAS LINGUAGENS DE 

SERVIÇO 154 2.061,00 317.394,00 

N~ Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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DANÇA, 	TEATRO, 	HUMOR, 	CIRCO, 	CULTURA 
SIMILAR PARA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO 
COM DURAÇÃO DE ATE01 HORA, MUNIDO DE 
TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS 
DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO. 

49 

CERIMONIALISTA. 	 ESPECIFICAÇÃO: 
RESPONSÁVEL 	PELA 	ORGANIZAÇÃO 	E 
REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL NO ENCONTRO 
CONTEMPLANDO: 	IDENTIFICAÇAO 	DE 
AUTORIDADES E CONVIDADOS, PREPARAÇÃO DA 
COMPOSIÇÃO DA MESA. 

UNIDADE 25 1 51799 3794975 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 1.366.993,75 

LOTE 5 

ITEM ESPECIFICA"ÃO ND U QTD VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 

ATRAÇÃO 	LOCAL. 	ESPECIFICAÇÃO: 
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, 
ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E 
REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM 
O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM 
DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE 
TODOS 	OS 	INSTRUMENTOS 	DE 	PALCO 
NECESSÁRIO 	PARA 	SUA 	APRESENTAÇÃO, 
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A 
EQUIPE E TRANSLADO 

SERVIÇO 172 4.277,78 735.778,16 

5.2 

ATRAÇÃO 	DE 	DJ 	LOCAL/REGIONAL 
ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU 
REGIONAL, 	MUNIDO 	DE 	TODOS 	OS 
EQUIPAMENTOS 	NECESSÁRIOS 	PARA 
APRESENTAÇÃO, 	SHOW COM 	DURAÇÃO DE 
APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INICIO E 
INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS 

SERVIÇO 92 

- 	- 	- 	- 

2.266,67 208.533,64 

5.3 

GRUPO 	MUSICAL 	DE 	VOZ 	E 	VIOLÃO 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	CONTRATAÇÃO 	DE 	GRUPO 
MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO 
MINIMA DE 03(TRES) HORAS. DESPESAS DE 
ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO 
POR CONTA DA CONTRATADA 

SERVIÇO 1 . 	5 .75 0,22 

5.4 

CONTRATAÇÃO 	DE 	TRIO 	DE 	FORRO 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	CONTRATAÇÃO 	DE 	TRIO 
ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ PE SERRA, COM 
SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO 
ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. 
DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS 
HORAS E MEIA 

SERVIÇO 140 2.566,67 359.333,80 

5.5 

ATRAÇÃO ESTADUAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO 
ESTADUAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE 
RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM 
ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO 
E DE ACORDO COM O EVENTO, 	PARA A 
REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 
DUAS 	HORAS, 	MUNIDAS 	DE 	TODOS 	OS 
INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA 
SUA APRESENTAÇÃO, 	INCLUINDO TODAS AS 
DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO. 

SERVIÇO 43 1383333 594 833 19 

5.6 

ATRAÇÃO REGIONAL. ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO 
REGIONAL  -  CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE 
RENOME 	REGIÃO 	DO 	SERTÃO 	CENTRAL 
CEARENSE, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO 
MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE 
ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE 
SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, 

SERVIÇO 65 17.496,67 1.137.283,55 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010  -  Quixadá-CE 
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MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE 
PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, 
INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A 
EQUIPE E TRANSLADO, 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 3.338.512,56 

LOTE 6 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

6.1 

LOCAÇÃO 	DE 	PISCINA 	DE 	BOLINHAS 	- 
ESPECIFICAÇÃO: 	LOCAÇÃO 	DE 	PISCINA 	DE 
BOLINHAS 	COLORIDAS, 	TAMANHO 	DE 	2X2 
METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O 
EVENTO 

SERVIÇO 285 30000 85.500,00 

6.2 

LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA. ESPECIFICAÇÃO: 
LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA 
TUBULAR, 	COM 	LONA 	ELÁSTICA 	COM 	4,30 
METROS DE DIÃMETROS, TODO CERCADO COM 
TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM 
FECHAMENTO, 	ISOLAMENTO 	E 	BARRAS 
ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM 
MONITOR DURANTE TODO EVENTO. 

SERVIÇO 285 358,67 102.220,95 

6.3 

LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE. 
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE 
ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 
ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL 
CAPACITADO. 

SERVIÇO 285 341,67 97.375,95 

6.4 

LOCAÇÃO 	DE 	CARRINHO 	DE 	PIPOCA. 
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE 
PIPOCA 	INCLUINDO 	GÁS, 	ÓLEO, 	MILHO, 
SAQUINHO, SAL E OS UTENSILIOS NECESSARIOS 
PARA 	DISTRIBUIÇÃO 	DE 	PIPOCA, 	COM 
PROFISSIONAL EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O 
EVENTO, TREINADO E UNIFORMIZADO. CARRINHO 
COM CAPACIDADE DE 100 PIPOCAS 

SERVIÇO 285 67633 192.754,05 

6.5 

LOCAÇÃO 	DE 	TOBOGÃ 	INFLÁVEL 
ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL 
DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA 
DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO 
REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE 
TODO EVENTO 

SERVIÇO 285 588,33 167.674,05 

6.6 

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA. 
PULA. ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO 
TIPO 	CASTELO 	PULA-PULA 	MEDINDO 4X4 
METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM 
PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE 
TODO EVENTO 

SERVIÇO 285 689,58 196.530,30 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 842.055,30 

LOTE 7 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTD 
VALOR UNITÁRIO 

R$ 
VALOR TOTAL

ESTIMADO ESTIMADO R$ 

7.1 

ÁGUA MINERAL SEM GAS (GARRAFA 500 ML). 
ÁGUA NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, EMBALADA 
EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE 500 ML, TIPO 
PET. CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA 
EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, OS DADOS DO 
FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E O PRAZO 
DE 	VALIDADE. 	O 	PRODUTO 	DEVERÁ 	TER 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE 
COM 12 GARRAFAS. 

PACOTE 800 22,21 17.768,00 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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7.2 

ÁGUA MINERAL COM GAS (GARRAFA 500 ML). 
ÁGUA NATURAL, POTÁVEL, COM GÁS, EMBALADA 
EM GARRAFAS DESCARTÁVEIS DE 500 ML, TIPO 
PET. CONTENDO NO RÓTULO OU IMPRESSO NA 
EMBALAGEM, DE FORMA LEGÍVEL, OS DADOS DO 
FABRICANTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E O PRAZO 
DE 	VALIDADE. 	O 	PRODUTO 	DEVERÁ 	TER 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE 
COM 12 GARRAFAS. 

PACOTE 200 29,05 5.810,00 

7.3 

REFRIGERANTE LATA 350ML. REFRIGERANTE DE 
SABORES 	VARIADOS 	(GUARANÁ! 
COLA/LARANJA/UVA) 	ISENTO 	DE 	SUJIDADES, 
PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA, 
CONTENDO 350 ML CADA. DEVERÁ APRESENTAR 
VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) MESES A PARTIR 
DA DATA DE ENTREGA 

UNIDADE 7.000 4,82 33.740,00 

7.4 

GELO EM ESCAMA SACA COM 25KG. O GELO 
DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA DO EVENTO EM 
EMBALAGEM 	LACRADA, 	CONTENDO 	AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. 

UNIDADE 1  . 020 21 22 .062,60  

7.5 

SANDUICHE 	PÃO BRIOCHE. SANDUICHE PÃO 
BRIOCHE 	COMPOSTO 	COM 	QUEIJO, 	CARNE, 
PRESUNTO 	E 	OVOS, 	ACONDICIONADO 	EM 
EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

UNIDADE   7.  14 10 	31 	00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 7 R$ 179.690,60 

VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 21.323.005,41 (vinte e um milhões, trezentos e vinte e três mil, cinco reais e 
quarenta e um centavos). 

0 

Trav. José Jorge, SIN 

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00312023.PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica 00312023-PERP 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registro de preços visando à futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, 
palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

 TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 

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, previdenciánas, 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 

COM ISSAQ2 // 
CTAçÂc 
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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, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	  20. 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge, SIN 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	 SRP 

Aos XX dias do mês de X)(XX 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 N2  8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 003/2023-
PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: registrar 
os preços para Registro de preços visando à futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, 
palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias 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 11  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° 003/2023-
PERP pelas cláusulas e condições a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços visando á futura e eventual contratação de serviços de 
eventos por ocasião de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público 
municipal, seminários, palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo 
transporte, montagem e desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município de Quixadá-Ce, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência 
e nesta Minuta da Ata de Registro de Preço, por um período de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento 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 
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
ITENS, fixando prazo para sua correção. 
m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Trav. José Jorge, S/N 
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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 funcionáno 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: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICIPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de 
compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, 
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da 
Proposta. 
Subcláusula Segunda - Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá-Ce. 
Subcláusula Terceira - O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta 
corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
Subcláusula Sexta . Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAUSULA QUARTA- DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas à 
utilização do Sistema de Registro de Preços. 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
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Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação especifica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
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  § 

• 3° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões á 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. 

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n2  
8.666, de 1993. 
§ 12 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 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. 
§ 32 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "d". Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alíneas ud  e "e" poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1- convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidôneo; 
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
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h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às pena • -'es tratadas na 
condição anterior: 
1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2- Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá. 
3- Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea "g", a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea "g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas "b" e "c" da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material; 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
8.666/93; 
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 subítem 
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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao município de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da município de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 72 (setenta e duas) horas, após o 
recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

CLÁUSULA 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 ri£ 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 
município de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. _k 
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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, 
§ 2a 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: 	  

1~, 
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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: 	 

41  
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. José Jorge, S/N 
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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° 00312023-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 ; CNPJ N° 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

R$ 
VALOR

UNITÁRIO TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 

de 
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AMEXO V - MINUTA DE CONTRATO 
CONTRATO N° 	 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 
EMPRESA 	 , PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	, n° -, Bairro 	, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato representada 
pela Ordenadora de Despesas da Secretaria da 	, Sra. 	 , inscta no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	 , inscnta 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. O 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° 003/2023-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 serviços de eventos por ocasião de 
comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, 
seminários, palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo 
transporte, montagem e desmontagem para eventos para atender as necessidades da Secretaria de 
	 do município de Quixadá-Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia, constante no Anexo Ido edital e da proposta adjudicada. 

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

CLÁUSULA QUARTA• DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo 
MUNICIPIO, na proporção da execução dos serviços licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
4.2. Por ocasião da execução dos serviços o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do município de Quixadá-Ce. 
4.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
4.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
4.5. Para cada Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
4.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 
6.1. O valor do presente contrato é de RS 	 ( 	) e onerará recursos orçamentários na 
Dotação Orçamentária: 	 . No Elemento de Despesas: 	 . No Subelemento de 
Despesas: 	 . Fonte de Recursos: 	  

PARÁGRAFO ÚNICO - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
6.2. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
6.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe. configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração 
para a justa remuneração da aquisição, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

Trav. José Jorge Matias Lobo, sln 

Campo Velho, CEP n° 63907-010 - Quixadá-Ce 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1. Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adquiridos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93; 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE; 
j. Oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar acréscimos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
k. A contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, caso não possua, deverá 
estabelecer sede dentro dos limites do município de Quixadá para execução dos serviços contratados. 
1. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

CLAUSULA OITOVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
8.1. Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições deste 
contrato, cabe ao CONTRATANTE: 
a. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual; 
b. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas 
instalações; 
c. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a 
ser solicitados; 
d. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

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

CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato caberá ao Sr.(a) 	  e 
consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou 
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 
8.666, de 1993. 	

N1  
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10.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
10.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, 
10.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
10.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo 
com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 10 
e 20 do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponível. 
10.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
10.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
10.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
10.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
11.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
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pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70  da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, serão conduzidos 
no âmbito do órgão Gerenciador e as penalidades serão aplicadas por autondade competente do mesmo 
órgão, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o parágrafo segundo desta cláusula, serão 
conduzidos no âmbito da Unidade Contratante e as penalidades serão aplicadas por autoridade 
competente da mesma Unidade, garantido o exercício de prévia e ampla defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1. Fica ajustado, ainda, que: 
1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
13.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do município de Quixadá. 
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para 
que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

xxxxxxxxx 	 xxxxxxx 

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 

Trav. José Jorge Matias Lobo, smn 
Campo Velho, CEP no 63907-010 - Quixadá-Ce 
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ANEXO 1 DO CONTRATO N° 	  

LOTE 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR GLOBAL DO LOTE - R$ 
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UIXADA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

JOSÉ IVAN DE 

Pregoeiro 

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° 003/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços visando a futura e eventual contratação de serviços de eventos 
por ocasião de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse 
público municipal, seminários, palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de 
estrutura, incluindo transporte, montagem e desmontagem para eventos para atender as 
necessidades das diversas secretarias do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 18/01/2023; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00min do dia 31/01/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59min do dia 31/01/2023; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 31/01/2023, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, s/n, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 16 de janeiro de 2023. 

PUBLICAR, para circular no dia 18/01/2023, 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 DE ADMINISTRAÇÃO; GABINETE DO 
PREFEITO; SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO; 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO; SECRETARIA DA SAÚDE; SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL; FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ; SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS; SECRETARIA 
DO DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POPULAR E SECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 00312023-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços visando a futura e eventual contratação de serviços de eventos por ocasião 
de comemorações, inaugurações, solenidades, datas comemorativas de interesse público 
municipal, seminários, palestras, treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, 
incluindo transporte, montagem e desmontagem para eventos para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 16 de janeiro de 2023 no 
flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 16 de janeiro de 2023. 

José Ivan de Pai Júnior 

Pregoeiro 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:63B9 1351 

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E 
DESENVOLVIMENTO RURAL 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural, toma público o extrato do 1° Termo de 
Aditivo ao contrato no 09.001/2022-01, resultante do Processo de 
Adesão (Carona) n°09.00 1/2022-ARP - CONTRATANTE: Secretaria 
de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. CONTRATADO: 
7Serv Gestão de Beneficios EIRELI, através de seu representante 
legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza Júnior. OBJETO: contratação 
de empresa para o gerencianiento do fornecimento de combustíveis de 
veículos por meio de cartão magnético micro processado (com chip ou 
magnético) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural do Município de 
Quixadá-Ce. O presente Termo Aditivo tem por objetivo consignar 
um acréscimo no quantitativo do objeto contratual de 25,00%. 
Signatário:Karlus Antônio Holanda Martins, Secretário. Data da 
assinatura: 12 de janeiro de 2023 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1 E4913 157 

SECRETARIA DE SAÚDE 
TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Pregoeiro Oficial 
da Prefeitura Municipal de Quixadá-Ce, no uso de suas atribuições 
legais, resolve SUSPENDER o Pregão Eletrônico n° 2022.11.08.01-
PERP, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e medicamentos para atender 
as necessidades da Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce, 
para retificações nas especificações de alguns itens licitados. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:703CE 198 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA N° 16.01.001/2023 

Portaria N° 16.01.001/2023 

Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais 
es são conferidas pela a Lei Orgânica do Município de Quixadá 

Considerando a necessidade da Administração Pública em tornar 
público o processo de credenciamento destinado as prestações de 
serviços e em, em obediência as Legislação aplicável: Lei Federal n° 
8.666/93, Lei Federal n° 8.883/94 (artigo 25, caput), Lei 
Complementar n° 141, Lei Federal n° 8.080/90, Decreto n° 
7.508/2011, NOB-SUS 01/96, NOAS-2002, Pacto pela Saúde 
(Portaria GMJMS n° 399/2006), sem prejuízo das demais normas 
pertinentes. 

RESOLVE: 

Art. 1° - NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE 
CREDENCIAMENTO da Secretária de Saúde do Município de 
Quixadá - CE composta pelos servidores: 

Presidente José MoScos dos Santos 

Membro Croa de Oliveira Nicolan 

Membro Ana Valéria Nepomuceno Bezerra Carneiro 

Art. 20 - A Comissão ora instituída será responsável pelo o 
recebimento dos documentos de habilitação, verificação, exame, que 

após a análise, declarará a empresa credenciada ou não, para a 
prestação do serviço acima mencionado. 
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura e vigerá até 31.12.2023. 
Art. 3° - Revoga as disposições em contrário, especialmente a 
Portaria N°02.09.001/2022, de 02 de setembro de 2022. 

REGISTRE-SE. 
PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE 

e,- 
Quixadá-CE., 16 de janeiro de 2023. 

LADYDIANA ARRUDA MOTA 
	

OP IISSÂOD 

Secretária de Saúde 
Publicado por: 

Jairta Alves Tavares 
Código Identificador: DEO39EA5 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de Homologação e adiudicacão.  Pregão Eletrônico n° 
2023.01.02.1. Objeto:  Aquisição de Oxigênio (Gás Medicinal) 
destinado ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal, 
junto a Secretaria de Saúde de Quixelô/CE, conforme especificações 
apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor:  a licitante 
OXIGÊNIO PADRE CICERO EIRELI inscrito no CNPJ n° 
22.160.027/0001-84 classificada no LOTE 01 - Recarga cilindro de 
Oxigênio gás medicinal, no valor global de R$ 431.160,00 
(quatrocentos e trinta e um mil cento e sessenta reais), de 
conformidade com Atas acostado aos autos. Homologo e Adjudico a 
presente Licitação na forma da Lei n° 8.666/93 - Viviana Bezerra 
Gomes - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Data da Homologação:  17 de Janeiro de 2023. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código Identificador:CDA8 1532 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ 
PORTARIA N°. 0008/2023 

Samuel de Meio Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 
Quixeré - Ce, no uso de suas atribuições legais, e considerando o 
disposto no art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93, combinado com a Lei 
Orgânica do Município, 

RESOLVE: 

Art. 1°- DESIGNAR o (a) Presidente e os respectivos membros para 
constituição da Comissão Permanente de Licitações, a saber: 

PRESIDENTE CILENE BELIZÁRIO DA SILVA 

MEMBROS 
TAMIRIS ALVES DE FREITAS 

NADIA MARIA DE SOUSA FREITAS 

Art. 20- Art. 20- A investidura dos membros acima não excederá a 
O1(um) ano. 

Art. 30- Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE 

Paço da Câmara Municipal de Quixeré-CE, em 10 de Janeiro de 2023. 

o 
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II. empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o 
motivo concreto de sua incidência no caso; 
W. invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 
decisão. 
Art. 11. O Poder Executivo Municipal poderá expedir orientações 
complementares, solucionar casos omissos, disponibilizar materiais de 
apoio, instituir modelos padronizados de documentos e providenciar 
solução de tecnologia da informação e comunicação para apoiar a 
execução dos procedimentos de que trata esta instrução normativa. 
Art. 12. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Piquet Carneiro/CE, 10 de janeiro de 2023. 

BISMARCK BARROS BEZERRA 
Prefeito 

VANDERLEYLOPES VIEIRA 
Controlador Interno 

Publicado por: 
Erbenia Vieira Monte 

Código Identilicador:8DA06652 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
DESPORTO 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N"00112023 
AGRICULTURA FAMILIAR 

DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2023 

O Município de Piquet Carneiro, através da Secretaria Municipal de 
Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública n°  
00112023, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 
atendimento à Lei n° 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD N°26/2013. 
O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no 
dia 08 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, na Secretaria Municipal 
de Educação. O edital com os dados completos encontra-se disponível 
gratuitamente na secretaria, localizada na Praça Mariano Aires, s/n°, 
centro, Piquet Carneiro-CE. 

Piquet Carneiro, 18 de janeiro de 2022. 

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA- 
Secretária. 

Publicado por: 
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima 
Código Identificador:FDCDI46E 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS  

CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 
EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2023-CMQ.01 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CÂMARA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00.01.031.0101.2.001.0000 
- Manutenção das Atividades do Legislativo. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A CÂMARA 
MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. 

CONTRATADA: 36.073.277 MARIA EMILIANE ALVES COSTA 
MOURA - ME. 

CNPJ: 36.073.277/0001-91. 

ASSISNATURA DO CONTRATO: 13/01/2023. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/04/2023. 

ASSINADO PELO CONTRATANTE: Antonio Neto Lacerda de 
Deus. 

ASSINADO PELA CONTRATADA: Maria Emiliane Alve á 

Moura 
S. 

-fj? VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 	
Fi -   -..- -- 
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COMISSÃO D 
ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS 
Presidente da Câmara Municipal de Quiterianópolis 

Publicado por: 
Antonio Agenildo Goncalves de Meio 

Código Identificador:AE323E5F 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS - AVISO DE LICITAÇÃO - O Pregoeiro 
toma público que se encontra a disposição dos interessados o Pregão 
Eletrônico N°003/2023. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEICULOS 
DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÕPOLIS - CE, com previsão para abertura do processo 
dia 31/01/2023 às 09h. O edital estará disponível através dos sites 
https:/fbll.org.br/, 	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/ 	e 
https://quiterianopolis.ce.gov.br/. Maiores Informações no telefone 
(88) 3657-1064. 

Quiterianópolis. CE, lide janeiro de 2023. 

TIAGO SOUZA DE MOURA 
Pregoeiro. 

Publicado por: 
Tiago Souza de Moura 

Código Identilicador:66024010 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

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° 003/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços visando a futura e eventual contratação de 
serviços de eventos por ocasião de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, 
seminários, palestras, treinamentos, eventos em geral, com 
fornecimento de estrutura, incluindo transporte, montagem e 
desmontagem para eventos para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio 
de recebimento das propostas: das 08hs00nmi do dia 18/01/2023; 2. 
Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 31/01/2023; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do 
dia 31/01/2023; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 31/01/2023, 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. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Quitenanõpolis - CE, 17 de janeiro de 2023. 
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Profetas de chuva: 
previsões de bom inverno 

Na cidade de Q.'r'o'tá. na região do Senão Central do 
Ceará, ocorre, desde 1997, o Encontro Anual dos Profetas 
Populares do Sertão Central. cada segundo sábado do mês 
de janeiro Este ano embora sei» uma unanimidade, os pro-
fetas visualizam a chance de um bom inverno. O evento reu-
niu dezenas de profetas e profetizas no !FCE de Qu~ Os 
profetas da chuva são homem e mulheres da zona rural da 
Região Nordeste do Brasil que elaboram previsões de tempo 
e de clima a partir de observações das mudanças do ecos-
sistema, da atmosfera, de posição e visibilidade de corpos 
celestes, dentre outros métodos tradicionais de previsão. Al-
guns profetas baseiam-se em sonhos e até mesmo em rituais 
religiosos que misturam crenças indigenas e outras formas 
de conhecimento. As previsões são em geral, produzidas 
antes e durante a estação chuvosa, que ocorre em diferentes 
momentos para cada região do sertão semiársdss. Lourdinha 
Leite, uma das mais antigas profetizas de Qusradá, afirma 
que 2023 será de bom inverno. "Vamos ter um bons inverno, 
vamos ter fartura para o sertane)o. Se Deus quiser e Nossa 
Senhor- 	e estamos dizendo qui vai ser realizado' cun- 
fumo 	o ela sabe dissol Entre outros, observando as 
fases da 	nova. 'saiu muito bonita, a lua saiu na lagoa'r. O 
profeta Renato Listo da região de Tapuiari, ponderou que a 
quadra chuvosa vai ser razoável'r Com a humildade doce-
conhecer que suas experiências podem não conferir 100% de 
resultado, ele afirma que observou o pau d'arco e o campina. 
A5Õnio Josué Visita, um dos mais antigos profetas da chova 
de Quixaclá, afirma com base nas observações na natureza 
e dos astros, que 2023 terá bom inverno. E foi ainda mais 
preciso ao nsoatxar até fotos de como o tempo deverá se com-
portar. A partir do dia itt de fevereiro vai ter um começo do 
inverno de dentro do Ceará e dentro do ceará vai ar geral" 
Mas houve ressalvas nas previsões, como as do profeta Sa. 
ladel, de Qusxadâ. Reconhecendo o poder da natureza, ele 
pediu para o agricultor ter cuidado com a terra, e disse '.0 
João-de-barro esta indicando que a região norte do estado 
vai ter mais pesada do que o Sertão Central. A nalurera me 
diz que ao ate abril e consecini de inato que tem chuvai)e 
Choro profeta Francisco Sales. de 76 assoa, foi categórico: 
inverno esse ano não tem nio' 

Frase: "O Encontro promove um saber 
que vem da mais completa interação 
do homem com seu meio ambiente e 
sua capacidade de observação, que 
nasce do convívio diário em meio à 
natureza'. Revista Central. 

------ 

010 SansctoGt,'aos,s Ptst.tl'tlJtA O. QOIXADÁ 

Vai do sonho ao formigueiro. Alguns proteles baseiam-se 
em sonhos o are mesmo em rituais religiosos que misturam 
cresças irefgeoas e outras tormas de conhecimento, 

Revalida 
Começou segunda feira 
termina na sexta-feira (20) 
o prazo de inscrições para 
a primeira etapa do Exame 
Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição 
de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida) 
2023. A sura de Inscrição. 
tenso valor de ES 410. 

Os terroristas 
Diz a lustiça que cearoassea 
terroristas de há muito 
agiam no Pais com 
processos antsdcmocrãtscos 
ameaças à segurança 

nacional. Tem a Perpétua 
Aguiar. do Cralcús.o 
Carlos Rubens da Cosia. 70 
anos, natural de Fortaleza; 
e Kelson de Souza Luisa, 
28 anos, dacidadcdc 
Massapõ. 

Financíadores 
As informações dão conta 
de que os apoiadores. 
fmanciadores de golpistas. 
estariam igualmente nu 
marca do pénalti para 
serem presos e condenados 
até que provem o contrário. 
Como tudo é multo 
sigiloso,no que pese os 
nomes conhecidos. ainda 
não vazou nada das 
averiguações. 

O líder pede "folga" 
Carlos Mesquita. o novo 
lider do Prefeito Zê Surto, 
na Câmara de Fortaleza foi 
ao meio fio; "Precisamos 
dar folga ao prefeito 
que ele não tem Carlos 
Mesquita no compromisso 
de defendera gestão Sarto. 
lembrou que o Prefeito tem 
dois lideres e citou o vice 
líder na parceria. 

Mais inforssaçóes de M,eãno Batista: 
o-n'ialt: nsacanobatista@unt.com.br  

esaoarioboeista.1aI09s.pot,rom 
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PLNXR,t',tu tatO,,. vs,urlLiss,no,.,..s,tev R.a.nd.p.se.ae..sJ.. 
uso,at.,.bs,000m.'.ao mn..aosn$.4,es'.is,. 

•.s5sbsirrtla ci .aP'.S*.'e sa Case.), io Loasai .a,ana ,to.00ns 

ase som 	Ci,'I'm.dS.s .,-e-'.. ias. a,flWiiaqnLo.50è, O, 

ia sasr.. e, .,, i.5.ai,i, '055.5. Csa.aoaa: POS LOir'es Sito,,. 
Casns,ca., tio, wS.eani tOSto. e. ,.e'a'am a, ..,txs,,.ourt.ais 5.5a 

c.00s,vo-'.,.sRaaasL, SA4C'e, Ssi,.ça. CaP 	4.. -1 
55.51 	a 	is 	651052 

a,. as'a.v.:.sCr,,a,t, e. pauçi, 5,0.. asa,, eco i.o.na Cantat, 
W.,*,M,'Gs.OSSC IaS... 'e iidi.55n,,..Lsa. 

Pvian,. Ihec,.J ,, 5,.,e,. .Aa, ia ccoçs, iva), Luras, - staisrs.ivamo 

as, ,-.sn as' bI, cio CC)r. nsuom o, vOn, -sacas .is,s..,,c,aa laipaiça. a 
assista, mavaste. sala,,. .,e..'.,ssaci p._g..-5i& 	.5.0,4,, 4$., passou. 

e'- Iv-.ca'a'Sia ,,ssa.. iscos "isso.. mcauje, • J.o,seuae.. -. Orle. 
..tsa,s.as  

Ji'ilZ, 
M*flOaisiMicJSas.)4i.m., antçemvo.pen,.L sases' MOFO 

sua-coa. C.v.oi,açCss),, iisuu.h...a,.45'a.iafl. 5'. 'iaS' 
Sarn, Oseas.tt ,..Oi'asi-s. 'la,. ascos,. v,c,uvs, ntu,,e.Sap.s.,5ao. 

e.,, .e 	.,,,5,aSC . u.e,aa. a. 5as.aa. 	'as-e', • baia. o, Pano. 5 
anua, oai.'e.,ric vai ,s,,, 12is00. 	..'vn, aa..,'l00'n,,, 0005as 
.,ç.'e.e. pe. .,.e.sa,a. Nas' 	maiana oa os. co 55a' 5, 540.5.. ma. 

rios as os' 's.sSriiOissi.ia pa' a. 5.50v,(.-. ,,rav. as e,ai a 5ai...ia - 
.p.e.a.a'e.ai rgeassTaOaS Í.aajsraoi,. a,.,,. 15.5 soe, asCiaS,as. 

i5iss,AaSis0i,ti.- .n COe. C.,500,o a,s_m Cas,. VIi' O,5Pa's' 	'si'. 

OiZlJ.M0000'.r.,ai.a.saOs,.s,x 'e. n,i'a.a.ioPJ 5a,ft555Y'52Si5XO,5 

ti....' ois. .in.sis,s e.es.ss s.si Ou, la a. siaisa. 25251, Oia5o Sa, 
ia,.., rs.55a. .550 e_osa s, Cidi oh 	1 fls101SOa,ai.Øi p4$s. iceS - 

a. De'.,, 	jeiiaAi rio-,, 0,waM,S 2,21: Z,ue-, fluo. salWoCCo,..c,,'a 
e000.ça,.-sPi'eo.i.o,cw,aCa 5055 ShuiSOX',Ato,eatsa,C$C - 
aR.*.csC.m,e.ç.rn..o',a,a.cn',,.vs'ioEsu.ri.iias ea'b'sa.sOai,s 
iMasOa,5.i, Sla.siOWe.4alC2), Dfl.i.,Csb .5'.-oOP,s.,.n,.C,lp,... 

SCi*an u,v.saa a. Oaai - 50.0,5* si»-.,,. Socar.. 5.iuOsnSo, 155.55,. 
tor,as6,-.,asaPaea paan.s s'i.-,t,i,ao'.sstcs.ee.'tCv,istOOflJii ,.aJ',05. 

o P5aio u,Afl,Co'r,.; ,.',,pavSuc,.n CCas.Ia ri,,. Senta. isoh.. 
£1,55: 0oe.*uo,a.cnal.s,. isa 	raso.,, Cosi,,, o i..s. ti., 0.5 

0,5S i'. Cima ,.5,.,is i-1rOç'C'.•lisiS 05150 	i'Oe'.'uj Oe,MciOiaOCIM*i 
tm 500000. IssaIs'.' as, .t,ilcrt 	lamas, stna 	se,er.o. a. is AS 55'.,. 

PiSas.,, 00,0,00 Sim,. P505., - .5 S.,,.ssuaa. 5.5%. Pia0055 4. Ci.tOl'a, 

so'n,qa$c aa*dvpaii 'pais.. CCe'...,,i,s iSsis, ,CSSC,'n5i,2~at,, ate. 
Crv,.-OSa,* .,cO.r, o. 0,50 eco e', ,i, Soa... qsaim'.a os-o 5-Os-aia, 
5C001550052 ae045a, 55,255111 a.sSCCisildSa ,si'O'eo1'.t000 152*3555 
5*.sieitu issiá4aO5 	mosca, '..asl... ,*s5l,ia sena 1,.1t00 is, 

,..aican 5.,a 55,55., 5,5554. si p,,,c,ar. 514402'. aiO. ,,,,amuMOssit50l 
0.95.5505 55Oâv5'Oãfl5i*55li ipr-..i,,ain,aa.ssOlt.C.5S'l*O.Wt..,O 

aos,.rn'auzs,,o,ir,oaaasslos,,-a,oiivs,as..c,,a,.04s ,uo,a.s'acsa.s 

asic',. ss-stvsa,aabaaoam'.sassC,qa,a,o,isi,a,sisSiies/iOSuisSsMi. 
55. ows,.,CNP., s' ,lsSisia,s55C45 tas,'.t.r*5.a.as'ea.moRlm 5,0255 
50'. C,i.5 ,so.'-e,ss5 e,. j..5s,rss a .5. l.sas Is i,s.atvere mi..,. 

ri.. s,s-asis.a .ciaelSi,a '._,,iCmSsYal,Mi.,aSO aN li-CiCiOu 

P'eSr,.,.,.a0,aia ,.sesa.a.,as*Cs,c.,a. e*So,, si '5-5521550 Pin,.,sa. 
50,5.554. alo,S. .i,,SsOa 5,5.5,5. Fds.pa5o. 'e.. visas .s.'.' ornaS 

,iS' 	 .5,ast,S5I..,l. ..man,,,is*SnCa,,S,M05r.' 

Si o1ol.a,L'.v-ca.P'*s,a P.,co,bs.',n,'s,,.iri,e,uoa. Da sSl.ZhZS 
apima.,ie,e. 5,,it555sa5 0,,.a.o a.P-,.sas 5.u.isCs._ou Pa,,corSsia 

sahta' sOnoisa i,a .,i.?e'c 'ai-na, ,'ai ,aI1 Cair, Cii ssSfls.500 -i..., 
,i.00 1._ia maaCae'oaa,aasaln.o.v,.*,m'.asnsvsoaososssa 

sa.çs,mema.,ea,*Ss iii s.r.oIs1 Sbasp..aa s.s,-a. - Canis .44..ana 5.. 

5,,.5 r..,asS 505a ,l,0.aW,Osa 50.5' dC.0 soba Vaso. 

POlap.,, 1,5.45.4.000*. .5.0.' 5 L'.SsOO i,t 	5, S'.aP,a '0.0 55050.0 

,.. .,rCvfl.,,055a.,o,, .05.15305 Lve.,asa.'i,aene,tiSSasSi,.iaOS, 

0*5015 'e 51545,50, ias dr,S'aS'e P41. t 153 	0.35055,005,0*05055 
Sim. 5555. -a 5,,,i,, 25mev 0550.'.00iia',C5,. 542.1*, a, tmiC,1a.i,a,.*. 

sia.a.5s,5.0 '5 el,.,.c5.45*iOait 5.SCi , .a.esi,.u,oç,a.,sa, i,aCaS 

e.A.,,co..a,aatC l,.5oC.iS, e,-. -i.t.t tossi es..paa'tt. tuS 'cocos. 
505555,, P'5550 5,...oac tr.5v5050151 5.45 senso; j'ico,000,.s,co, a, 

a .,ron-.w'az. o.nt essosa,. se-sais., a .eas.a. 'eira,, tsrsm 5405' 
uçaas ,C.0Vd.as,.aia,.00swa WolmSaia.ds),Hsv.,.iVsniSe,saçac 
iilCWaS lacar. * 'nave .5,410.01 a st. 	44 ..,csn.0 soa,. 
ameiMasw.aF',Soa,5"r5's,ir5S35't iDas 55501% .0,scoC,svSm-ksl.sc, 
ia I&aSsis.'On,',.,,.ae.na.ss-eaaa 9505' lIas 'isa o,, Oa. 555, 

pis5254 044550l Si Os,oaae,,55, .SSIS , 	P,SflFOT.11m Sa 55*0*5 C'1.aSo 
£bV5*s ir ,ss,iasiSi.Pe0' O P'fl05-as 51045.0505.5k M'tI 0 	550 SI OS 

tiO' .*a,*,,aa,04id..lI.C5, .50,545 R..atleao,,rmli,Ssoaa..ii,s5 
.vãSis.i ia siçais, 315.5,5,5, ii.. a.. ao r0000.Ss.a. are.. as Otto 
as5.5...s,.aa-OSc,&e,,.sd.155550i,sO COSi. FOSSe OiCssSlSCi'l,uCAoa 

PUBLICIDADE LEGAL 
IORNAL 0 ESTADO: (85) 3033.7519 

4 

POLÍTICA 

MACÁRIO BATISTA 

POLÍTICA 

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (P1) dispensou 
40 militares que atuavas» 
na Coordenação de Admi 
rsistraç5o do Palácio do Ai 
vorada. A dispensa ocorre 

'após o pctissa demonstrar 
desconfiança com a atuação 
de militares que trabalham 
no governo e em meio ao 
processo de adaptação da re-
sid&ncia oficial do chefe do 
Executivo para receber Lula 
e sua família. 
Na primeira semana de 

janeiro, a primeira-dama 11,0 
sistgela da Silva, a (anis, con-
cedeu asna entrevista à CIo' 
boNews em que reclamou da 
situação do imóvel deixada 
pelo ex-presidente (ate Bel-
sonaro (PL). Ela mostrou 
tapetes rasgados, móveis da-
nificados. rachadura em uma 
janela, entre outros postos, e 
acusou a família ttolsonaro 
de não ter cuidado do local. 
As dispensas dos 40 milita-

res foram publicadas no Dia-
rio Oficial da União (DOU) 
desta terça-feira (li). Na 
semana passada. em café da 
nsanhj coas tornalistaa. lula 
deixou clara a desconfiança 
com a segurança e com for' 
dados que estio no governo. 
Primeiro. disse que optou por 
nomear pessoas de confiança 
para serem acua ajudantes de 
ordem porque não confiava 
em alguns militares nomea-
dos no último governo por 
Augusto Heleno, ex-ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI). Depois. 
afirmou acreditar cm coni-
vência de militares no dia em 
que bolsonariatas invadiram 
e vandahizaraass as sedes doa 
Três Poderes, inclusive o Pa-
lácio do Planalto. 
'Eu estou esperando a 

poeira baixar. Eu quero ver 
todas as fitas gravadas den-
tro da Suprema Corte, deis. 
ti-o do Palácio. Teve muito 
agente conivente. Teve muita 
gente da PM conivente. Mui-
ta gente das Forças Armadas 
aqui de dentro coniventes. 
Eu estou convencido que o 
porta do Palácio do Plana)' 

Fortaleza, Ceará, Brasil e Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 .0 ESTADO 

Depredação. GOOtaS que invadiram o Congresso Nacional em  de laneiro e destruwam património 
Sublcs das sedes das Três Poderes larnbéen õepredaran'i a liderança Es PT, conforme mostram 
imagens dwslqadas seis assessoria da Câmara das Deputados. Orsersos itens foram danificados. 

Lula dispensa militares e se 
reunirá com comandantes 
Os movimentos acontecem em meio a desconfianças do presidente quanto 

à atuação das Forças Armadas, em especial após as invasões do dia 8 

'is .5 

3 05 
slel\ 
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'a 

lu 	n 
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CITA 

te foi aberta para esta gente 
entrar, porque não tem porta 
quebrada. Ou seja, alguém 
facilitou a entrada deles 
aqui" afirmou. 

Os militares dispensados 
nesta terça seguem como 
integrantes das Forças Ar. 
asadas, mas deixarão de re-
ceber a gratificação a que 
tinham direito por atuar na 
coordenação do Palácio da 
Alvorada. 
No encontro da semana 

passada. Lula também re. 
clamou que ainda aio tens 
onde morar devido à situa. 
ção do Alvorada deixada 
por Bolsonaro e também 
pelada Grama do Torto, que 
era ocupada pelo então mi. 
nutro da Economia, Paulo 
Guedes. no último governa. 
"Estsmos vivendo ci» uns 
momento sus gencris, coe a 
baia ainda não temos casa 
para moras: disse. 

Comandantes 
Em meio a isso, Lula de-

verá ter unta reunião até sex. 
ta-feira (20) com o ministra 
da Defesa, José Múclos e os 
comandantes do Exército, da 

Aeronáutica r da Marinha 
para discutir a modernização 
das Forças Armadas. 

Rui Costa (PT), ministro 
da Casa Civil, teve uma re-
união com Múcio e os chefes 
das Forças Armadas nesta 
terça-feira (17) e anunciou 
que tentará encaixar nu 
agenda de Lula uma reunião 
com os chefes dos milita-
res até sexta. Ele defendeu 
punição a responsáveis por 
depredar os palácios de Sri' 
silia, mas disse que esse não 
feio tenra do encontro. 

A reunião com Lula, se-
gundo ele, também não terá 
essa finalidade. Costa afir-
mou que uma das possibi-
lida

de
s para atnvanear os 

investimentos nua Forças 
Armadas e firmar parce-
rias público-privadas. "Ou-
tras nações do mundo, por 
exemplo, nações grandes e 
desenvolvidas, fazem proje-
to de Pt'P para equipar suas 
Forças Armadas. Com  isso, 
elas conseguem antecipar in-
vestimentos que. se  fossem 
depender apenas de recurso 
orçamentário anual, não se-
riam possiveiC afirmou. Se- 

gun,do ele, o tipo de investi-
mento que exigem as Forças 
Armadas é adequado à ecu' 
lizaçio de parcerias entre o 
Estudo e a iniciativa privada, 
por se tratarem de contratos 
de longo prazo. 

Além de lilticio. partici-
param da reunião o coman-
dante do Exército. Júlio Ar-
rude, da Marinha, Marcos 
Oslen, e da Aeronáutica. 
tstareelo Dasusasceno. 

O chefe da Casa Civil lam-
bem anunciou que Lula deve 
ter uma série de viagens em 
fevereiro. Ele disse que o 
objetivo é fazer"agendas ca-
sadas de inaugurações com 
lançamento de programas 
nacionais nus áreas prioritá. 
rias" A previsão é que vá para 
o Rio de Janeiro para lanças-
um programa de redução de 
filas de cirurgias, puro o Pará 
anunciar a retomada de tia. 
vesiinscnto público e acelera-
ção de investimentos priva. 
das cm saneamento básico" 
paras Bahia em inauguração 
de novos condomínios do 
Minha Casa Minha '.'ida, 

e''sri ci:çcs::) cLc 
ww.aaiaicaaea,ar 



Profetas de chuva: 
previsões de bom inverno 

Na cidade de Q.'r'o'tá. na região do Senão Central do 
Ceará, ocorre, desde 1997, o Encontro Anual dos Profetas 
Populares do Sertão Central. cada segundo sábado do mês 
de janeiro Este ano embora sei» uma unanimidade, os pro-
fetas visualizam a chance de um bom inverno. O evento reu-
niu dezenas de profetas e profetizas no !FCE de Qu~ Os 
profetas da chuva são homem e mulheres da zona rural da 
Região Nordeste do Brasil que elaboram previsões de tempo 
e de clima a partir de observações das mudanças do ecos-
sistema, da atmosfera, de posição e visibilidade de corpos 
celestes, dentre outros métodos tradicionais de previsão. Al-
guns profetas baseiam-se em sonhos e até mesmo em rituais 
religiosos que misturam crenças indigenas e outras formas 
de conhecimento. As previsões são em geral, produzidas 
antes e durante a estação chuvosa, que ocorre em diferentes 
momentos para cada região do sertão semiársdss. Lourdinha 
Leite, uma das mais antigas profetizas de Qusradá, afirma 
que 2023 será de bom inverno. "Vamos ter um bons inverno, 
vamos ter fartura para o sertane)o. Se Deus quiser e Nossa 
Senhor- 	e estamos dizendo qui vai ser realizado' cun- 
fumo 	o ela sabe dissol Entre outros, observando as 
fases da 	nova. 'saiu muito bonita, a lua saiu na lagoa'r. O 
profeta Renato Listo da região de Tapuiari, ponderou que a 
quadra chuvosa vai ser razoável'r Com a humildade doce-
conhecer que suas experiências podem não conferir 100% de 
resultado, ele afirma que observou o pau d'arco e o campina. 
A5Õnio Josué Visita, um dos mais antigos profetas da chova 
de Quixaclá, afirma com base nas observações na natureza 
e dos astros, que 2023 terá bom inverno. E foi ainda mais 
preciso ao nsoatxar até fotos de como o tempo deverá se com-
portar. A partir do dia itt de fevereiro vai ter um começo do 
inverno de dentro do Ceará e dentro do ceará vai ar geral" 
Mas houve ressalvas nas previsões, como as do profeta Sa. 
ladel, de Qusxadâ. Reconhecendo o poder da natureza, ele 
pediu para o agricultor ter cuidado com a terra, e disse '.0 
João-de-barro esta indicando que a região norte do estado 
vai ter mais pesada do que o Sertão Central. A nalurera me 
diz que ao ate abril e consecini de inato que tem chuvai)e 
Choro profeta Francisco Sales. de 76 assoa, foi categórico: 
inverno esse ano não tem nio' 

Frase: "O Encontro promove um saber 
que vem da mais completa interação 
do homem com seu meio ambiente e 
sua capacidade de observação, que 
nasce do convívio diário em meio à 
natureza'. Revista Central. 

------ 

010 SansctoGt,'aos,s Ptst.tl'tlJtA O. QOIXADÁ 

Vai do sonho ao formigueiro. Alguns proteles baseiam-se 
em sonhos o are mesmo em rituais religiosos que misturam 
cresças irefgeoas e outras tormas de conhecimento, 

Revalida 
Começou segunda feira 
termina na sexta-feira (20) 
o prazo de inscrições para 
a primeira etapa do Exame 
Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição 
de Educação Superior 
Estrangeira (Revalida) 
2023. A sura de Inscrição. 
tenso valor de ES 410. 

Os terroristas 
Diz a lustiça que cearoassea 
terroristas de há muito 
agiam no Pais com 
processos antsdcmocrãtscos 
ameaças à segurança 

nacional. Tem a Perpétua 
Aguiar. do Cralcús.o 
Carlos Rubens da Cosia. 70 
anos, natural de Fortaleza; 
e Kelson de Souza Luisa, 
28 anos, dacidadcdc 
Massapõ. 

Financíadores 
As informações dão conta 
de que os apoiadores. 
fmanciadores de golpistas. 
estariam igualmente nu 
marca do pénalti para 
serem presos e condenados 
até que provem o contrário. 
Como tudo é multo 
sigiloso,no que pese os 
nomes conhecidos. ainda 
não vazou nada das 
averiguações. 

O líder pede "folga" 
Carlos Mesquita. o novo 
lider do Prefeito Zê Surto, 
na Câmara de Fortaleza foi 
ao meio fio; "Precisamos 
dar folga ao prefeito 
que ele não tem Carlos 
Mesquita no compromisso 
de defendera gestão Sarto. 
lembrou que o Prefeito tem 
dois lideres e citou o vice 
líder na parceria. 

Mais inforssaçóes de M,eãno Batista: 
o-n'ialt: nsacanobatista@unt.com.br  

esaoarioboeista.1aI09s.pot,rom 
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O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (P1) dispensou 
40 militares que atuavas» 
na Coordenação de Admi 
rsistraç5o do Palácio do Ai 
vorada. A dispensa ocorre 

'após o pctissa demonstrar 
desconfiança com a atuação 
de militares que trabalham 
no governo e em meio ao 
processo de adaptação da re-
sid&ncia oficial do chefe do 
Executivo para receber Lula 
e sua família. 
Na primeira semana de 

janeiro, a primeira-dama 11,0 
sistgela da Silva, a (anis, con-
cedeu asna entrevista à CIo' 
boNews em que reclamou da 
situação do imóvel deixada 
pelo ex-presidente (ate Bel-
sonaro (PL). Ela mostrou 
tapetes rasgados, móveis da-
nificados. rachadura em uma 
janela, entre outros postos, e 
acusou a família ttolsonaro 
de não ter cuidado do local. 
As dispensas dos 40 milita-

res foram publicadas no Dia-
rio Oficial da União (DOU) 
desta terça-feira (li). Na 
semana passada. em café da 
nsanhj coas tornalistaa. lula 
deixou clara a desconfiança 
com a segurança e com for' 
dados que estio no governo. 
Primeiro. disse que optou por 
nomear pessoas de confiança 
para serem acua ajudantes de 
ordem porque não confiava 
em alguns militares nomea-
dos no último governo por 
Augusto Heleno, ex-ministro 
do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI). Depois. 
afirmou acreditar cm coni-
vência de militares no dia em 
que bolsonariatas invadiram 
e vandahizaraass as sedes doa 
Três Poderes, inclusive o Pa-
lácio do Planalto. 
'Eu estou esperando a 

poeira baixar. Eu quero ver 
todas as fitas gravadas den-
tro da Suprema Corte, deis. 
ti-o do Palácio. Teve muito 
agente conivente. Teve muita 
gente da PM conivente. Mui-
ta gente das Forças Armadas 
aqui de dentro coniventes. 
Eu estou convencido que o 
porta do Palácio do Plana)' 

Fortaleza, Ceará, Brasil e Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 .0 ESTADO 

Depredação. GOOtaS que invadiram o Congresso Nacional em  de laneiro e destruwam património 
Sublcs das sedes das Três Poderes larnbéen õepredaran'i a liderança Es PT, conforme mostram 
imagens dwslqadas seis assessoria da Câmara das Deputados. Orsersos itens foram danificados. 

Lula dispensa militares e se 
reunirá com comandantes 
Os movimentos acontecem em meio a desconfianças do presidente quanto 

à atuação das Forças Armadas, em especial após as invasões do dia 8 

'is .5 

3 05 
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te foi aberta para esta gente 
entrar, porque não tem porta 
quebrada. Ou seja, alguém 
facilitou a entrada deles 
aqui" afirmou. 

Os militares dispensados 
nesta terça seguem como 
integrantes das Forças Ar. 
asadas, mas deixarão de re-
ceber a gratificação a que 
tinham direito por atuar na 
coordenação do Palácio da 
Alvorada. 
No encontro da semana 

passada. Lula também re. 
clamou que ainda aio tens 
onde morar devido à situa. 
ção do Alvorada deixada 
por Bolsonaro e também 
pelada Grama do Torto, que 
era ocupada pelo então mi. 
nutro da Economia, Paulo 
Guedes. no último governa. 
"Estsmos vivendo ci» uns 
momento sus gencris, coe a 
baia ainda não temos casa 
para moras: disse. 

Comandantes 
Em meio a isso, Lula de-

verá ter unta reunião até sex. 
ta-feira (20) com o ministra 
da Defesa, José Múclos e os 
comandantes do Exército, da 

Aeronáutica r da Marinha 
para discutir a modernização 
das Forças Armadas. 

Rui Costa (PT), ministro 
da Casa Civil, teve uma re-
união com Múcio e os chefes 
das Forças Armadas nesta 
terça-feira (17) e anunciou 
que tentará encaixar nu 
agenda de Lula uma reunião 
com os chefes dos milita-
res até sexta. Ele defendeu 
punição a responsáveis por 
depredar os palácios de Sri' 
silia, mas disse que esse não 
feio tenra do encontro. 

A reunião com Lula, se-
gundo ele, também não terá 
essa finalidade. Costa afir-
mou que uma das possibi-
lida

de
s para atnvanear os 

investimentos nua Forças 
Armadas e firmar parce-
rias público-privadas. "Ou-
tras nações do mundo, por 
exemplo, nações grandes e 
desenvolvidas, fazem proje-
to de Pt'P para equipar suas 
Forças Armadas. Com  isso, 
elas conseguem antecipar in-
vestimentos que. se  fossem 
depender apenas de recurso 
orçamentário anual, não se-
riam possiveiC afirmou. Se- 

gun,do ele, o tipo de investi-
mento que exigem as Forças 
Armadas é adequado à ecu' 
lizaçio de parcerias entre o 
Estudo e a iniciativa privada, 
por se tratarem de contratos 
de longo prazo. 

Além de lilticio. partici-
param da reunião o coman-
dante do Exército. Júlio Ar-
rude, da Marinha, Marcos 
Oslen, e da Aeronáutica. 
tstareelo Dasusasceno. 

O chefe da Casa Civil lam-
bem anunciou que Lula deve 
ter uma série de viagens em 
fevereiro. Ele disse que o 
objetivo é fazer"agendas ca-
sadas de inaugurações com 
lançamento de programas 
nacionais nus áreas prioritá. 
rias" A previsão é que vá para 
o Rio de Janeiro para lanças-
um programa de redução de 
filas de cirurgias, puro o Pará 
anunciar a retomada de tia. 
vesiinscnto público e acelera-
ção de investimentos priva. 
das cm saneamento básico" 
paras Bahia em inauguração 
de novos condomínios do 
Minha Casa Minha '.'ida, 

e''sri ci:çcs::) cLc 
ww.aaiaicaaea,ar 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO 

AVISO CHAMADA PUBLICA NO 1/2023 

O Município de Piquet Carneiro, através da Secretaria Municipal de Educação, 
torna público aos interessados, a Chamada Pública NO 001/2023, para Aquisição de 
Gêneros Alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em atendimento à Lei n2 
11.947/2009 e Resolução FNDE/CD N0 26/2013. 

O Recebimento da Documentação e do Projeto de Venda ocorrerá no dia 08 de 
Fevereiro de 2023, as OSh, na Secretaria Municipal de Educação. 

O Edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente na 
secretaria, localizada na Praça Mariano Aires, SINO, Centro, Piques Carneiro-CE. 

Piquet Carneiro-CE, 17 de Janeiro de 2023. 
NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA 

Secretária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÕPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2023 

O Pregoeiro torna público que se encontra a disposição dos interessados o 
Pregão Eletrônico NO 003/2023. OBJETO: Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Locações de veiculos diversos para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Quitenanópolis 	CE, com previsão para Abertura do Processo dia 
31/01/2023, às 09h O Edital estara disponível através dos Sites: https://bll  org.br/,  
https;//muntcipios-licttacoes.tce.ce.gon.br/ e https://quiterianopolis.ce.gov.br/. Maiores 
Informações no Telefone: (88) 3657-1064. 

Quiterianópolis.CE, 17 de janeiro de 2023. 
TIAGO SOUZA DE MOURA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

EXTRATO DO 12 TERMO ADITIVO CONTRATO N9 09.001/2022-01 

Contratante e signatário: Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. 
Extrato do 19 Termo de Aditivo ao contrato nQ 09.001/2022-01, resultante do Processo de 
Adesão (Carona) n2 09.001/2022-ARP. Contratado: 75erv Gestão de Benefícios EIRELI, 
através de seu representante legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza Júnior. Objeto: 
Contratação de empresa para o gerenciamenso do fornecimento de combustíveis de 
veículos por meio de cartão magnético microprocessado (com chip ou magnético). O 
presente Termo Aditivo tem por objetivo consignar um acréscimo no quantitativo do 
objeto contratual de 25,00%. Signatário; Karlus Antônio Holanda Martins, Secretário. Data 
da assinatura; 12/01/2023. 

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2022.11.08.01-PERP 

O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, resolve SUSPENDER o Pregão 
Eletrônico n9 2022.11.08.01-PERP, cujo objeto; Registro de preços para fatura e eventual 
aquisição de material médico hospitalar e medicamentos para atender as necessidades da 
Secretaria da Saúde do municipio, para retificações nas especificações de alguns itens 
licitados. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2023'PERP 

O Pregoeiro, torna público que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços visando a fatura e 
eventual contratação de serviços de eventos por ocasião de comemorações, inaugurações, 
solenidades, datas comemorativas de interesse público municipal, seminários, palestras, 
treinamentos, eventos em geral, com fornecimento de estrutura, incluindo transporte, 
montagem e desmontagetn para eventos para atender as necessidades das diversas 
secretarias do municipio. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento das propostas: das 08h 
do dia 18/01/2023; 2. Fim do recebimento de propostas, as 08h do dia 31/01/2023; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 31/01/2023; 4. Inicio da 
sessão de disputa de preços: às 09h do dia 31/01/2023, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav José Jorge Matias, s/n, 19 andar, Campo Velho, 
Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce ce.goe.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 1509280322.PERP 

O Pregoeiro, torna público que a partir das 09h do dia 19/01/2023, no 
endereço eletrônico www.bll.org.br  ''Acesso Identificado no Iink - acesso público', estará 
continuando a licitação, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da secretaria do trabalho e 
assistência social e do fundo municipal de assistência social - FMAS. Maiores Informações: 
na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CFP 

63800-000 . Quiseramobim/CE, no horário de OSh às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br  
e www.bll.org.br,  

MAX RDNNY PINHEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA NO PCS-01.050123-SEBA 

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação Básica ' Regente' Comissão 

de Licitação - Processo Originario: Chamada Pública 92 PCS-01.050123-SEBA - Objeto: 

Aquisição de produtos oriundos da Agricultura Familiar para compor a alimentação 

escolar da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Santa Quiteria/CE, 

durante o ano de 2023 - Data de Abertura: 23/02/2023  -  Horário: 08H30M ' Local de 

Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal - Rua Professora Ernestina 

Catunda, no so - Bairro Piracicaba, Santa Quitéria . Ceara - CEP 62280-000 - Local de 
Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links tittps://www.santaquiteria.ce.goe.br; 

https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - Funcionamento do órgão: Segunda à Senta de 08H00M 

às 12H00M - Presidente da Comissão de Licitação: José Fabiano Vieira. 

Santa Quitéria-CE, 17 de Janeiro de 2023. 

JOSÉ FABIANO VIEIRA 
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS N0 2022.05.09.01 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 
Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise das 
Propostas de Preços da Tomada de Preços n9 2022.05.09.01, com fins de Contratação dos 
serviços técnicos especializados em engenharia Civil, para a execução da obra de 
pavimentação em pedra tosca na localidade do Sitio estivas no Município de São 
Benedito/CE, conforme projeto básico, Obteve-se o seguinte resultado: Foi declarada 
Vencedora a Empresa: El Construtora EIRELI, CNPJ N° 11.049.189/0001-23, com o valor 
global ES 410.040,47 (quatrocentos e dez mil Quarenta reais e quarenta e sete Centavos) 
por apresentar o menor preço. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme arl 109 ti. 
n 8.664/93. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada 
Paulo Marques, n° 378 - Centro. São Benedito/CE. 

São Benedito/CE, 17 de janeiro de 2 
	

11 
Eis. 

RONALDO LOBO DAMASCENO 
Presidente da Comissão 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

CONCORRÊNCIA NO 2022.12.01.01 

A CPI do Municipio de São Benedito-CE torna público para conheci 
interessados o Resultado do Julgamento dos documentos de habilitação apresenta 
a licitação acima referida, cujo objeto e a Contratação dos Serviços Técnicos Especializa o 
em Engenharia Civil, para a Execução da Obra de Construção de Creche Escolar no Bairro 
Recanto. Musicipio de São Benedito/CE, conforme Projeto Basiço. Após análise dos 
documentos a Comissão declarou Habilitadas as empresas: Clezinaldo 5 de Almeida 
Construções EPP; CONJASF Construtora de Açudagem LTDA; Construtora AO EIRELI. 
Construtora Astral LTDA; Construtora Impacto Comércio e Serviços EIRELI; Construtora 
Moraes LIDA; Construtora Santa Beatriz LTDA - EPP; Econstruir Projetos e Assessoria LTDA; 
Eletrocampo Serviços e construções LTDA; Fortalece Construtora EIRELI; LC Projetos E 
construções LIDA; M.K Serviços em Construção e Transporte Escolar LIDA; Medeiros 
Construções e Serviços LTDA; R.E Sousa construções e Serviços LIDA; Savires Iluminação e 
Construções EIRELI; V6 Construções e Assessoria Técnica EIRELI e VK Construções e 
Empreendimentos LIDA, visto que não se observou problemas em suas documentações 
Foram consideradas Inabilitadas as empresas: ApIa Comércio, Serviços, Projetos e 
Construções LTDA  .  por não atendimento ao tem: 3.4.2.2.4.; ARN Construções LTDA, não 
atendimento ao tem: 3.4.2.2.4.; Construtora Platô LIDA, por não atendimento ao tem 
3.4.1.1.; FTS Serviços de Construções e Comércio LTDA - por não atendimento ao item 
3.4.2.2.4.; JL Engenharia Projetos e Consultoria LTDA, por são atendimento ao item 
3.4.1.2.; 3.4.2.2.4.; Praciano edificações e Empreendimentos EIRELI, por não atendimento 
ao item: 3.4.1.3:3.4.1.3.1. Ficando disponíveis vistas ao processo, bem como Relatório de 
Julgamento e aberto o prazo de 05 )cinco) dias uteis para a interposição de recursos 
referente a decisão de julgamento dos documentos de habilitação, a partir da data de sua 
publicação. Fone: (88) 3626-1347 

$10 Benedito  -  CE, 17 de janeiro de 2023 
RONALDO LOBO DAMASCENO 

Presidente do Comissão 

RESULTADO DO JULGAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS NO 2022.07.15.01 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São Benedito-CE torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento dos documentos 
de habilitação apresentados para a licitação acima referida, cujo objeto e a contratação 
dos serviços técnicos especializados em engenharia civil, para a execução da obra de 
Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamerito na localidade do Sítio Pedra de Coco II 
no Município de São Benedito/Ce, Conforme Projeto Basico.Recursos Estaduais ' MAPP 
5440, Convénio 060/2022. A Comissão declarou Habilitadas as empresas: Arandela 
Empreendimentos LTDA: Brandão Construções e Serviços EIRELI  -  ME; Clezmnaldo 5 de 
Almeida Construções; Construtora & Serviços Sobralense EIRELI; F.J. Construtora EIRELI; F.J. 
de Matos Neto - ME; Ramilos Construções EIRELI; Real Serviços EIRELI; Saralias Construções 
LTDA - ME; Sertão Construções Serviços e Locações LTDA; Terra Construtora LTDA; V6 
Construtora e Assessoria Técnica EIRELI, nisto que não se observou problemas em suas 
documentações. Foram consideradas Inabilitadas as empresas: N. Landy Boto Portela ' ME, 
por não atendimento aos tens: 3.1.6.; 3.2.3.; 32.7.; 3.3.1.; 3.3.4.; 3.4.1.; 3.4.1.1.; 3.4.1.2.; 
3.4.1.3.; 3.4.1.3.1.; 3.4.2.; 34.2.1.; 3.4.2.1.1.; 3.4.2.2. e 3.4.2.2.1.; Agiliza Empreendimentos 
& Construções EIRELI - ME . por não atendimentos aos tens: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. e 3.5.; 
MAX & Miranda Construtora LTDA, por não atendimento aos itens: 3.4.1.3.; 3.4.1.3.1.; 
3.4.2.2. e 3.4.2.2.1.; North Empreendimentos e Serviçso EIRELI, ausência do documento a 
que se refere o item: 3.2.4.; Pavcon Pavimentação, Construção e Projetos LTDA, não 
atendimentos aos tens: 3.4.2.2. e 3.4.2.2.1.; Cunha Edificações e Construções EIRELI - não 
atendimentos aos tens: 3.4.2.2 e 34.2.2.1 F M Cruz de Sousa . por não atendimentos aos 
tens: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. e 3.5. e N.F Construções e Serviços LTDA não atendimento aos 
tens: 3.4.2.2. e 3.4.2.2.1. Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o prazo de OS 
(cinco) dias useis para a interposição de recursos referente a decisão do julgamento da 
habilitação. Findo o prazo recursal, não havendo recursos, fica marcada a sessão para 
abertura dos envelopes de proposta de preços, para o dia 27/01/2023. as 09:00 horas, no 
endereço da Comissão Permanente de Licitações. 

São Benedito - CE, 17 de janeiro de 2023 
RONALDO LOBO DAMASCENO 

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO NO 55.CHOOS/2022 

A Secretária de Saúde e Presidente da Comissão de Publicização do 

Município, Maria Fernasdete Gomes, torna público o Extrato do Termo do 

Homologação e Adjudicação referente à Chamamento Público nO SS.CHOOS/2022, cujo 

objeto: Contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada 

como organização social, na área de atuação de serviços de atenção à saúde, no 

âmbito do municipio, objetivando o gerenciamento, operacionalitação e execução das 

ações e serviços de saúde com foco nos serviços dos estabelecimentos de saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde, com profissionais qualificados para oferecer serviços de 

promoção e proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação e manutenção da saúde com excelência no atendimento descentralizado, 
conforme definido no termo de referência e seus anexos, e demais condições do 

edital. 
Fica Homologado e Adjudicado em favor da Organização Social INSTITUTO 

ROSA BRANCA, inscrita no CNPJ N 10.962.062/0001-38, pelo valor mensal estimado 

em ES 1.130.000,00 )hum milhão cento e trinta mil reais) perfazendo o valor global de 
ES 13.560.000,00 )treze milhões, quinhentos e sessenta mil reais). 

Homologado e Adjudicado, em 17/01/2023. 

MARIA FERNANDETE GOMES 

COMISSÃO E 
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