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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00112023.PE 	
L ___ 	r 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação. 

OBJETO: Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação 
de Quixadá/Ce. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por tem. 
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta, por empreitada por preço unitário 
LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br  "Acesso Identificado no Iink -licitações". 

1.INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das OShsOOmin do dia 06/03/2023 
2.FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ás 08hs00min do dia 17/03/2023 
3.ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min ás 08hs59min do dia 17/03/2023 
4.INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ás 09hs00min do dia 17/03/2023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - CE torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portaria n° 22.12.001/2022 de 22 de dezembro de 
2022, juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e 
local acima indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à 
licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação 
do objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e nos termos do Decreto 
10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei no 10,520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e 
as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e 
abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação: 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica, 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: 
5. 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 ou nomeado, 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. PMI: Prefeitura Municipal de Quixadá: 
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11. DOE: Diário Oficial do Estado; 	 "7 
12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade\ 	E 
conveniada com o Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir\j 
de 06 de janeiro de 2021. 

1 -DO OBJETO 
1.1. Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação 
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 DE CONTRATO 

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
- 	2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias 

(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de 
sociedades simples, associações, fundações, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas 
neste País, cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadà 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. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes 
tenham sido aplicadas, por força da Lei ng 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro 
fará pesquisa no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas 
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os licitantes que se enquadrem nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 	y. __-?--- í) 
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; 
O 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 designado, 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 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 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões 
do Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou 
através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por 
corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá 
ser obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do 
horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 
utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos 
de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
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2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poder 
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,czi 	E 
de mandato, previsto no subitem 5.7.1, 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; 

?,fl 

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, 

Ø 

	

	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. 71  da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 41, 

VII da Lei n° 10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante 
às sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
O Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 
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: 

8/ 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasura. 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou 
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. 51  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. 
4.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
4.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.8. 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. 
4.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor mensal para o item 1 e valor da diária para o item 2. 
4.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
4.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
4.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um 
centavo). 
4.13. 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. 
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4.14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto",  em que b 	 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 	

KuCriu 

4.15. A etapa de lances da sessão publica terá duração de dez minutos e após isso será prorrogada' , 
automacamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 	-- 
duração da sessão pública. 
4.16. 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. 
4.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar- 
se-á automaticamente. 
4.18. 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. 
4.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
4.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.21. 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. 
4.22. 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. 
4.23. O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Item, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
4.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.25. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 
2015. 
4.26. 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. 
4.27. 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. 
4.28. 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. 
4.29. 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. 
4.30. 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). 
4.31. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 30, § 20, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 
4.31.1. no pais; 
4.31.2. por empresas brasileiras; 
4.31.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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4.31.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pess. Crila 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam as regras de acessibilidadè.\  
previstas na legislação. 
4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
4.33. 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. 
4.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
4.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.37. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.37.1. 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. 71  e no § 91  
do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 
4.37.2. 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. 
4.37.3. 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. 
4.37.4. 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; 
4.37.5. 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; 
4.37.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, 
no prazo de 24h (vinte e quatro horas),sob pena de não aceitação da proposta. 
4.37.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.37.8. 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. 
4.37.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao 
seu perfeito manuseio, quando for o caso; 
4.37.10. 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. 
4.37.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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4.37.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequent- 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 	 E 
4.37.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
4.37.14. 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. 
4.37.15. 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:llcertidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/). 
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. 
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. 
5-13-Ressalvado o disposto no presente edital, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, com posterior encaminhamento 
do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a 
partir do 1° dia útil subseqüente à data de convocação para apresentação dos documentos. No caso de 
cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma autenticação, ainda 
que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope colado 
tendo no frontispício os seguintes dizeres: 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00112023-PE 

/ 
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13.1- 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. 
5.13.2 - 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. 
5.13.3 - 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. 
5.13.4 - 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 
5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13.5 - 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 5.13.1. 
5.13.6 - 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. 
5.13.7 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são 
válidos para matriz e todas as filiais. 

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

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

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

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: 56/ 
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a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e  
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 coftesponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a 
regularização da documentação e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores; 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a 
revogação da licitação. 

5.14.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento 
executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade 
pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua 
execução. 
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para 
comprovação ao que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de 
fornecimento respectivos ao qual o atestado faz vincuiação. 
5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe de Apoio, 
poderão promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em 
questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria 
Geral do Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às 
sanções administrativas cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO 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, 
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podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da datadei 	T 
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 devera 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 ainda, no balanço, o número do 
Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho Regional de 
contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa; 
5.14.5.6. No caso de empresa recém-constituída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o 
balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta comercial - 
constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na 
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
pelo titular ou representante legal da empresa. 

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

6.0 - ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os documentos referentes á regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CPF, 
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que 
ele é válido para todos os estabelecimentos-sede e filiais da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se 
forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, 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 via e-mail; 
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. 
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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. 

7.0 - 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 ás exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com o 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. 
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 l 
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. 
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7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o VOPL  
de referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
os presentes à sessão serão comunicados. 	 -.--- --- 
7.12 - Caso o licitante desatenda ás exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos 
documentos de habilitação do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, até a apuração 
de um que atenda ao edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja 
obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13- Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de trinta 
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 á defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento, 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou 
impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do 
documento de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalício; 
c) O fato, o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados; 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os 
autos devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13. IV do Decreto Federal n°. 
10.024/2019). 
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 licitatório. 
7.23.1 - 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. 
7.24 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.25 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
7.26 - 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. 
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7.27 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, h 
endereço eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ 	Portal de Licitações dos Municípios d. 
Estado do Ceará, bem como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema 	t' 
promotor. Podendo ainda ser encaminhado no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na 
peça recursal. 
7.28 - 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. 
7.29 - 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 as suas decisões. 
7.30 - 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. 
7.31 - Caso o licitante vencedor se recuse i nj ustificad a mente 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 retornará os autos do processo ao Pregoeiro. 
7.32 - Ao Pregoeiro retornará 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. 
7.33 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas 
esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no 
entanto, o Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma 
adotada inicialmente. 
7.34 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §11  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.35- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.35.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório, 

8.0 - 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. 

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

10.0- 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. 

11.0 - DA FISCALIZAÇÃO 
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11.1 - A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação põr 
intermédio de servidor designado pelo Secretário de Pasta do Município de Quixadá. 
11.2 - A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do Município de Quixad, 
11.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser 
prontamente atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o Município de Quixadá. 

12.0 - DO PAGAMENTO 
12.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MUNICÍPIO, na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 
atestadas pelo servidor designado, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
12.2. 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 emitida em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá. 
12.3. 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 editalícias e deste termo. 
12.4. 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. 
12.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
12.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

13.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
13.1 - 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: 
13.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
13.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
13.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
13.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
13.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
13.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
13.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e 
13.1.8 - Descumprir prazos. 
13.2 - 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. 
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, 
suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar 
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, 
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c.1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
13.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
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13.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento: 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
13.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serã&» 
aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência 
acarretar prejuízos para a Administração. 
13.7 - 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 antenor. 
13.8 - As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
13.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
13.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.9 - 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. 
13.10 - 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 1.988. 

14.0 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
14.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
14.2- 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, s/n, Bairro 
Campo Velho, CEP n° 63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
14.3 - 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. 
14.4-Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatóno 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. 
14.6-0 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. 
14.7-As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
14.7.1-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

15. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
15.1. 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; 

-.-- 
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d) "Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou su 	- 
propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatono ou afetar a execução

co  
dÓ\ ?' 

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 15.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
15.2. 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. 
15.3. 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. 
15.4. 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. 

Comissão Permanente de Licitação 

ri 

16.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1 - 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. 
16.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
16.3 - 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. 
16.4 - 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. 
16.5 - 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. 
16.6 - 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. 
16.7 - 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. 
16.8 - 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 licitatório; 
16.9 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 
devolvida ao proponente; 
16.10 - 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; 
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16.11 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

17.0-DOFORO 
17.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo 
Contratual, será o da Cidade de Quixadá - Ceará, 

W 

Quixadá - Ce, 02 de março de 2023. 

Verúzi ardim. eiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 	 .'. 
1.1. Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação 
de Quixadá/Ce. 

2. JUSTIFICATIVA 
2.1. As fossas sépticas dos imóveis pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Quixadá 
recebem diariamente um quantitativo considerável de dejetos oriundos, principalmente, de sanitários. Tal 
serviço se faz necessário para manter desentupidas, limpas, sem mau cheiro e devidamente esgotada as 
fossas sépticas, tomando o ambiente adequado para a utilização de toda comunidade escolar buscando 
preservar a saúde de todos que utilizam os imóveis, portanto, necessária à contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de desentupimento e limpeza de fossa séptica, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal da Educação. 

3. ESPECIFICAÇÕES 
3.1. O serviço ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o mesmo obedecer 
todas as normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios técnicos à 
realização do serviço. 

ITEM 1 

ITEM ESPECFICAÇÃO UND QTD 
VALOR UNITÁRIO 

ESTIMADO R$ 
VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

Contratação 	de 	serviço 	de 	coleta, 
transporte e destinação final de resíduos de 
fossa séptica/sumidouro das Escolas de 
Ensino Fundamental, de responsabilidade 
da Secretaria da Educação de Quixadá/Ce. 

M' 
(METRO 
CÚBICO) 

400 323,83 129.53200 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ITEM 1 R$ 129.532,00 

3.2. A limpeza adequada da fossa exige o uso de uma bomba de alta pressão para fazer a sucção dos 
dejetos. Se o equipamento não apresentar potência suficiente para o serviço, os dejetos poderão ficar 
espalhados pelo local, dificultando a remoção postenor. Vale dizer ainda que, se o material estiver muito 

Ø 	
sólido, ele precisa ser diluído em água, a fim de não danificar a bomba de sucção. 
3.3. Depois de remover os dejetos das fossas, deve-se transportar o material para ETE de Quixadá, para 
que seja feito o tratamento, impedindo assim a poluição do meio ambiente. 
3.4. Todas as despesas com motorista/operador, abastecimento, insumos, manutenção, transporte (frete) 
e deslocamento, descarga dos detritos succionados e adequada destinação final serão por conta da 
empresa vencedora. 
3.5. Os serviços que constituem esta Licitação deverão ser executados em perfeita conformidade com os 
elementos técnicos constantes deste projeto. 

4. DO CONTRATO DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste certame. 
4.2. 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 execução 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. 
4.3. 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. 
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4.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionada- 	Ej ri  
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários \ 
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. 

5. A FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. 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 servidor designado, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
5.2. 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 emitida em nome da Secretaria Contratante do 
município de Quixadá. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 

Ø 	mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
5.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
6.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
6.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente 
atestadas pelo Setor Competente. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 
7.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste 
termo de referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
7.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
7.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, 
de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
7.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
7.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas pelo(a) 
CONTRATANTE; 
7.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do 
objeto contratual, inclusive, respondendo pecuniariamente; 
7.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados, inclusive, as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
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ri LJ 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de-
Quixadá 

e-
Quixada por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplencia do(a) 	1 

CONTRATADO(A), com referência às suas obngações, não se transfere à Prefeitura Municipal de 
Quixadá 
7.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato; 
7.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 

8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
8.1 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço por item, 
observado as especificações e parâmetros definidos neste termo. 

9. DA GESTÃO DE CONTRATOS 
9.1 Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sra. 
Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

10. DAS PENALIDADES 
10.1. 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 autodade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
10.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 
10.1.2. Cometer fraude fiscal. 
10.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
10.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa. 
10.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 
10.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e 
10.1.8. Descumprir prazos. 
10.2. 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. 
10.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obhgações, a advertências, 
suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem 
prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar 
o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, 
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
c.1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
10.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
10.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
10.6. 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. 
10.7. 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. 
10.8. As sanções previstas no item 10.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
10.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
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rl6. 
10.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de. 
atos ilícitos praticados. 
10.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa,\ cc 
sem prévio assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as conseqüentes penalidades 
previstas legalmente e contratualmente. 
10.10. 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 1.988. 

11. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
11.1. 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. 
11.2. 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: 
11.2.1. Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
11.2.2. Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia 
anuência da CONTRATANTE; 
11.2.3. Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; IV - Cometer, 
reiteradamente, faltas na execução do Contrato: 
11.2.4. For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
11.3. 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. 

12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
12.1 - As despesas da contratação ocorrerão por conta das Dotações Orçamentárias N° 
08.02.12.361.1201.2.036 - Funcionamento da Rede Ensino Fundamental - FUNDEB: Elemento de 
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros de Pessoa Jurídica; Subelemento de Despesa: 
3.3.90.39.99 - Outros Serviços Terceiros - PJ e Fonte de Recurso: 1540000000 - Transferências do 
FUNDEB-Impostos 30%. 
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 08.001/2023-PE 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na 
Forma Eletrônica 08.001/2023-PE acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 
seus anexos. 

OBJETO: Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação 
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) 

Item 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação 
final de residuos de fossa séptica/sumidouro das Escolas 
de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria 
da Educação de Quixadà/Ce. 

M3 

(METRO 
CÚBICO) 

400 

Valor total do Item 1 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 incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

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

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso )(XXIII, do 
artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 
certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	 20. 

DECLARANTE 

3v 
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ANEXO IV— MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

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

Pelo presente instrumento que entre si fazem o Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público 
interno, através da Secretaria de 	 com sede na Rua 	 , n.° -, Bairro 	 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	, neste ato representada pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de 	 , o Sr(a). 	, inscrita no CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, doravante 
denominados de CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa 	, estabelecida na 	, inscrita no 

• CNPJ/MF sob o n° 	, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 	, portador (a) do CPF/MF n° 
	 apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO 
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, demais alterações e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregão 
Eletrônico n° 08.001/2023-PE, e resultado da licitação, devidamente homologada pela Ordenadora da 
Secretaria de 	, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO, DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR E ROTAS: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade 
da Secretaria da Educação de Quixadá/Ce, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia, constante no Anexo 1 do edital e da proposta adjudicada. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALOR: 
Item 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

R$ 
VALOR

UNITÁRIO TOTAL R$ 
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação 
final de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas 
de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria(METRO 
da Educação de Quixadá/Ce. 

M3 

CÚBICO) 
400 

Valor total do Item 1 R$ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO: 
3.10 valor global da presente avença é de R$ 	( 	), a ser pago em conformidade com 
a entrega no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 
Gestor da empresa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as 
condições da proposta e o seguinte. 
3.2. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste em hipótese alguma, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 
previsíveis porem de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

4/ 
Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ar 

UIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica'C 
extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada ' 
tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II 
"d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
3.4. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão 
incluídas todas as despesas necessárias á execução dos serviços, inclusive as relacionadas com 
produtos, equipamento e mão de obras. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
4,1, O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua 
assinatura, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e 
alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1. A realização dos serviços será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo 
os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da 
Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de serviço, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias; 
5.2. O recebimento dos serviços será efetuado nos seguintes termos: 
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a 
especificação; 
5.2.2. Definitivamente após verificação da qualidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e 
conseqüentemente aceitação. 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão á 
conta de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, na Dotação Orçamentária n°: 
	  Elemento de Despesa n° 	. Subelemento de Despesa 
n° 	 . Fonte de Recursos: 	 

CLÁUSULA SETIMA• DO PAGAMENTO: 
7.1. 0 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 servidor designado, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas 
atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
7.2. 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 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 editalícias 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 Compra/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. 

CLÁUSULA OITAVA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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8.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste rã  
termo de referência e no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 
8.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
8.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de impedimentos fortuitos, 
de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 
8.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 
esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a) 
CONTRATANTE; 
8.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na execução do 
objeto contratual, inclusive, respondendo pecunianamente; 
8.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços 
contratados, inclusive, as contribuições previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, 
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) 
CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de 
Quixadá 
8.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do contrato; 
8.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do 
Trabalho e legislação pertinente; 

CLÁUSULAS NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
9.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
9.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA DECIMA— DAS SANÇÕES: 
10.1. 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: 
10.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 
10.1.2. Cometer fraude fiscal. 
10.1.3. Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
10.1.4. Apresentar documento ou declaração falsa. 
10.1.5. Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 
10.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e 
10.1.8. Descumprir prazos. 
10.2. 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. 
10.3. 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: 
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a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assint 
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 produt&  
sobre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior atrinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
10.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
10.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento 
em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
10.6. 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. 
10.7. 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. 
10.8. As sanções previstas no item 10.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 

• 
10.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
10.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
10.9. 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. 
10.10. 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 1.988. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA RESCISÃO: 
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas: 
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em 
quebra de contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos 
desde já os direitos da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou 
regulamento dispostas no presente Instrumento; 
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante; 
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes; 
11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 
(trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes; 
11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato, conforme o disposto no § 1, do art. 65, da Lei de Licitações. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). 
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretário(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o 
estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO. 
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO: 
14.1. O foro da Comarca de Quixadá é o competente para dirimir questões decorrentes da execuçÕ 
deste Contrato em obediência ao disposto no § 20  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993\C" 	-' 
alterada e consolidada. 

Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. 
Quixadá - Ce. 

Quixadá-CE, de de 

xxxxxxxxxxxxxx 	 xxxxxxxxxxxxxx 
Ordenador(a) de Despesas da 	 Razão Social 

Secretaria da 	 CONTRATADA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
1. 	  2. 	  
CPF N°: 	 CPF N°: 

Trav. José Jorge, SIN 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará — Prefeitura Municipal de Quixadá — Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 08.001/2023-PE, do tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de 
fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria 
da Educação de Quixadá/Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 06/03/2023; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
17/03/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 
17/03/2023; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 17/03/2023, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 andar, 
Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 às 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 02 de março de 2023. 

PUBLICAR, para circular no dia 06/03/2023, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - Secretaria da Educação 

Trav. José Jorge, SIN 
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José Ivan de Paiv 

Pregoeiro 

 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.00112023-PE, cujo objeto é 
Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos de fossa 
séptica/sumidouro das Escolas de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da 
Educação de Quixadá/Ce, foi afixado no dia 02 de março de 2023 no flanelógrafo desta 
Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 02 de março de 2023. 
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EDMILSON MOTA NUNES NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 

Pu 
Francisco Thiago Pesso 

Código Identificador 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação -. A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 08.001/2023-PE, do tipo menor preço por item, cujo 
objeto é Contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final 
de resíduos de fossa séptica/sumidouro das Escolas de Ensino 
Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação de 
Quixadá/Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: 
das 08hs00min do dia 06/03/2023; 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00min do dia 17/03/2023; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 17/03/2023; 4. 
Início da sessão de disputa de preços: às 09hs00min do dia 
17/03/2023, 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 IVANDE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador: 1AF0603A 

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, ESPORTE E 
JUVENTUDE 

ERRATA DE TERMO DE FOMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. Chamada Pública n° 
2022.12.20.02. CONTRATANTE: Fundação de Geração de 
Emprego, Renda e Habitação Popular, torna público a Errata de 
Extrato de Termo de Fomento resultante do Chamamento Público n° 
2022.12.20.02: Valor global: RS30.000,00 - CONTRATADA: 
Associação de Catadores e Recicladores de Quixadá - ACRQ, através 
de seu representante legal, o Sr. José Adalto dos Reis. OBJETO: 
consecução de interesse público e recíproco através de transferência 
de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC) 
constituída por famílias de baixa renda, assim reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis e que 
estejam organizadas coletivamente em associações e/ou cooperativas 
no Município de Quixadá/Ce. Assina pela contratante: Eduardo 
Kelton Fernandes Dantas Rezende, Presidente da Fundação de 
ÇaLação de Emprego, Renda e Habitação Popular - FUNGETH. Data 

ssinatura do contrato: 10 de fevereiro de 2023. 

Onde se lê:  

Valor global: R$ 30.000.00 

Leia-se: 

Valor global: R$ 30.600.00 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:3FC08A33 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de Homoloiaacão e adiudicacão. Pregão Eletrônico n° 
2023.02.13.1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para 
composição de cestas básicas, destinadas as famílias em situação de 

lnerabilidade social e risco alimentar, por intermédio da Secretaria 
icipal de Assistência Social de Quixelô/CE., conforme 
ificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante 
edor: a licitante TIAGO CARDENO DE LIMA - ME inscrito no 
J n° 35.344.516/0001-38 classificada no LOTE 01 - CESTA 
ICA, no valor global de R.$ 250.500,00 (duzentos e cinqüenta mil 

inhentos reais), de conformidade com Atas do processo acostado 
aos autos. Homologo e Adjudico a presente Licitação na forma da Lei 
n° 8.666/93 - Jayllani Araújo Alexandre - Ordenadora de Despesas da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Data da llomologacão: 03 de Março de 2023. 
Publicado por: 

Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 
Código Identificador:4AA36CF4 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO/COMUNICADO DE DILIGÊNCIA TP N° 2023.02.10.1 

AVISO/COMUNICADO DE DILIGÊNCIA - TOMADA DE  
PREÇOS N° 2023.02.10.1. A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL torna público, a promoção de Diligência junto a 
empresa M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE 
ESCOLAR EIRELI - ME. A planilha orçamentaria anexada ao 
atestado tem 02 (dois) itens compatíveis com o objeto licitado a saber 
'concreto betuminoso urinado quente - CBUP (s/transp) e emulsão  
asfáltica RR 2C", no entanto foi identificado uma contradição, isto é, 
em consulta ao Portal de Licitações do TCE, junto ao Município de 
Quixadá foi observado no Projeto Básico, Memorial de Cálculos e 
Planilhas Orçamentárias, a ausência desses dois itens mencionados na 
referida planilha registrada junto ao CAT da empresa. Fora 
identificado também que a obra trata - se de um Convênio firmado 
entre o Município de Quixadá e a Superintendência de Obras Públicas 
- SOP do Ceará, no qual tais itens em questão também não aparecem 
nas Planilhas e Orçamentos do Plano de Trabalho aprovado para 
firmar o referido Convênio. Portanto fica a empresa CONVOCADA  
PARA NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS APÓS A CIRCULAÇÃO 
DO AVISO DE DILIGÊNCIA, APRESENTAR DOCUMENTOS 
COMPROBATÓRJOS E ESCLARECEDORES QUANTO AS 
DIVERGÊNCIAS IDENTIFICADAS POR ESSA COMISSÃO. NA   
PLANILHA ANEXADA AO ATESTADO EMITIDO PELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE OUIXADÁ/CE. SOB PENA  
DE INABILITA CÃO DO CERTAME E DAS SANCOES 
ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS..  A documentação poderá ser 
protocolada na Sede da Comissão Permanente de Licitações no 
horário de 08:00 às 11:00 horas ou enviados através do e - mail: 
cplquixelo®gmail.com. Informações: Comissão de Licitação, fone 
(88) 3579-1210 

Quixelô/CE, 03 de Março de 2023. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 
Presidenta da Comissão de Licitação. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:4605DC86 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO FINAL PE N° 2023.02.14.1 

AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N-
2023.02.14.1 A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, toma 
público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 2023.02.14.1, sendo o 
seguinte: empresa DOUGLAS LINO VIEIRA - ME vencedora 
junto aos Lotes 01 e 02. A mesma foi declarada habilitada por cumprir 
integralmente as exigências Editalíssimas. Informações: Na sala da 
Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal de Quixelô, sito na Rua 
Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 
1210. 

•Quixelô/CE, 03 de Março de 2023. 
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10 	 * Fortaleza, C.ar& Brasil • Segunda-feira, 6 de março de 2023* O ESTADO 

RUBENS FROTA 

"i ECONOMIA 

Saque. Os fluidos de investimento gui tem em Sua CompsSção tfld)35 emitidos por emp-!dCâC 
de Credito privado, sofreram resgates Iludes de 0$ 17 bilhões nos 15210 2ámeitos meses de 21 
Esses fundos linetar, retirada liquida de R$ 5.1 bil)tireS em janeiro e AS 12,2 bdtieo em 

ei- 

R$ 2,6 mi em pagament, 
irregulares no PIS/Pasep 

ECONOMIA 

TCU: 

Um total de 2.196 de abonos referentes a 2020 teriam sido liberados 
a trabalhadores que não cumpriam os requisitos mínimos 

Petrobras: 54 ativos vendidos 
A Pctrobraa negociou 70 de seus ativos nos últimos oito 

anos somando 6$ 281 bilhões, Desse numero. 54 ativos 
foram vendidos nos quatro anos do periodo Bolsonaro, 
somando R$ 175 bilhões. ou 62.20% do valor total -Ia", 
além do que a somados ativas negociados por Mielsel Te-
mer (6577 bilhões) e Ddma Rouascff (6$ 20.7 bilhões) 
Na semana passada, o Ministério de Moras e Energia soli-
citou á Petrobras a suspensão dar alienações de ativos por 
90 dias, em 

'irão 
 da eeavahaçõo da atual Política Ener-

getica Nacional O daalos são do Observatório Social iv 
Petróleo, ligado a FNP (Federação Nacional dos Petrolei -
ruas), e se referem ao periodo de)encara de 2015. qaaasst.s 
foi implementado o plano de desinvestimento da estatal, 
até 3 l de dezembro de 2021 

O levantamento se baseia no Relatório Petrobras 1°c-
sempersho Financeiro 4' Trimestre de 2022. divulgado 
na último dia 1', e inclui venda de ativos e ações. com  
atualização dos números conforme a variação do cãmtrie 
para a conversão da moeda e a inflação do periodo O pri-
meiro ano do período Bolsonaro. em 2019. registrou 65 
7 	mvenda  de ativos da l'etrobras a maior do 
parindo. com  25% do acumulado nos ultimas oito anos. A 
maior fatia desse valor foi proveniente da venda da TAG 
(Transpor 'adora Associada de Gás). rede de gasoduios do 
NINE. subsidiaria da l'ctrobraa. por mais de 6542 bilhões 
- ativo mais caro desse período analisado. 

Abono irregular 
	

Novo RG 
O TCU dentificou 
	

O Governo prorrogou 
pagamento irregular de 	o prazo para que rodes os 
65 2,623 mina PIS/Pasep, 	estados estriam aptos a 
apor auditoria nas libera- 	emitira Carteira de Identi- 
ções do antiga Ministério 
	

dade Nacional (CIN). novo 
do Trabalho e Previdência. 	PC, que unifica o cadastra 
hoje Ministério do Traba- 	mi todo o Pais. O doca. 
lho e Emprega Segundo 	moido apresenta o CM' 
o orgão. 2.196 abonos de 
	como única identatkaçãv. 

2020 foram para trabalha 
	com formato digital pelo 

dores que não cumpriam 	aplicativo Gov.br. Com a 
OS requisitos miramos 	prorrogação, os institutos 
para receber. Dentre as 
	

de identificação citudusis 
inconsistências, e,tão pa- 	terão até ('de novembro 
gamento de valor acima da pari se adequarem ao novo 
salário rnlnimo, limite do 	modelo. ,ã que o prazo an- 
beneficio, liberação a quem 
	terior encerrava este 051(5 

não se enquadra nas regras 
	

Ainda l'altarn ló estados 
e negativo autonsatica do 	a se adequar. incluindo 
beneficio. 	 Ceará. 

Sem declaração, Receita impede Bolsonaro 
O governo brasileiro, ainda durante o periodo 
Bolsonaro. ml flagrado pela Receita tentando 
trazer, ilegalmente, ao Pais. uns par de brincos 
de diamantes, um anel, um colai e um relógio, 
avaliados em AS 16,5 mi, apreendidos no aeropor-
to de Guarulhos, em outubro de 2021, Estavam na 
mochila de um miiitar que acompanhava o então 
ministro de Minas e Energia. Oeste Albuquerque, 
em uma viagem ao Oriente Media. Albuquerque 
tentou usar soa poslçao para Ilberã-las, alegando 
que st oram presentes do governo da Arabia Sau-
dita para Michelle Bolsonaro. Não colou. 

Sem crise 
	

Choque no bolso 
Ao vendas nos shoppings 
	

A Aneel definiu um 
tiveram orna alta de 15.2% 
	

aumento medis de 3,62'.', 
em Janeiro deste ano. sobre 
	

na Conta do luz residencial 
igual mês de 2022. Quanto 	no Ceara em 2023. Macera, 
te desempenho do periodo 
	

lambem reajuste de 4,47';, 
pre-pandemia, as vendas 
	para consumidores de 

seguem em expansão. com 
	

balsa tensão e redução de 
crescimento de 061,  em 
	

3,74% na tarda de con- 
laneiro. Do ponto de vista 
	

sumidores de alta teosao 
regional, as localidades que 
	

(indústria). O eleito medis 
apresentaram resultados 
	

ao consumidor é estimado 
acima da media nacional 
	

em 2.28%. As novas tarifas 
no mês, sobre janeiro de 	entram em vigor em 22 
2022. foram: Centro-Oeste 
	

do abril, para celebrar o 
18,2%) o Nordeste (17,2',). 	aniversario do Contrato de 
O Sudeste teve aumento 
	concessão da Enol. A Aseel 

ao 14,8%, seguido pelas 
	

fornece energia para cerca 
regiões Sul (14%) e Norte 
	

de 3,0 milhões de unidades 
(6.5%). diz a Abrasce. 	consumidoras no Estado. 

Dinheiro esquecido Maioria tem menos de R$ 10 
01 numero, 
apresentados pelo 
BC demonstram 
que 29.2 milhões 
de contas. ou sela, 
o equivalente a 
62.55% do total. 
têm menos deR$ 
topara passarem 

por resgate da Sistema de Valores a Receber. Assim. 
apenas 643,1 mil contas. ou seja, 1,37to do total, tem 
valores acima de 65 1,000.01 Vate lembrar que as coo-
soltas n.,tão dispotaici- d—1.— dia 21 de fç'vereiro. 

Mala informações de 0050ev Frotj 
0-mait frotanabensiggmail.eom 

O Tribunal de Contas da 
União (TCI,t( identificou 
pagamento Irregular de 65 
2,623 milhões no abono na. 
larial do PlSPusep. A obsr-
eaçio ocorreu após audito. 
riu nas beneficias liberados 
pelo antigo Miniseerte da 
Trabalho e Pees'idéncia. hoje 
Ministério do Trabalho o 
Emprego. 

Segundo o órgão. 2.196 de 
abonos referentes ao urso de 
2020 teriam sido liberados a 
trabalhadores que não cum-
priam os requintas mínimas 
para receber. O relatório foi 
feito usam base em amostras 
e segue a legislaçio que es-
tabelece fiscalização nesses 

o documento os dados do 
recursos. Não contemplam ler demonstra que houve 

falhas no controle do pa 
gamento dos valores por seguro desemprego e a gestão parte do ministério. Por 

do Fundo de Amparo ao Tra isso. for concedido pneu 
balhador (FA'fl Além disso. 

de 'div diur pura que e ór- (e, analisada o contrato do 
gão adote as providências governo com a Daiapnes-. cai

m,. necessárias pira corrigir e presa de tecnologia do gover- 
 es'ltar as falhas no tedrrol. além de indicações 

A Caiou. responsável pelo 
para que haja melhorias nos pagamento do PIS, disse que processos administrativos de 'atua exclusivamente como 
extração dos dados, análise e 

agente pagador do abona ia liberação dor e-alores 
Ianal!PlS, cabendo ao Minis- Nas conclusões do relató- 
tério do l'raballsn e Empre 

rio. aprovado ons plcnanto go a identificação do direito 
pelas ministros do órgão. e valor do tsrnelieio. bem Benjamim Zvmler destaca 

como envio das parcelas ao a necessidade de ação para banco para pag.ussento' 
melhorar os cruzantentou 

Ta o Banco da Brasil, ris. das dados dos trabalhadores. 
pomssavcl pelo pagamento do evitando negativas. Alem da Pavep, informou que "não 

Ruas. Zymler orienta o órgão foi notificada a respeito do a utilizar o Coto (Cadastro 
pmcedimrnto do Tribunal Nacional de informações 
de Contas da União e sIsse Sociais) cm cruzamento de 
vai responder aos questiona. 

dados pura evitar inconsis. montou no ãisabito dos autuas Lê",. 
da relatório da tribunal", A avaliação (cita pelo 	

Scgi,r,dv o banco. uni ministre Reniamrn Zvm.  

eoo,.n.aniva ar rsposco,an Do COARA urna, - cOOPLpaD 
sues. a ooresivaxc a,uM.uasaouasaaibaaa . CO,Aisin,la"iLana 
iSOsts1JT ,.,.o'tssr.,..a.,k,.. no .alta A1,M kqhPss,o'm.o' 

tcosra. 	 ao, 	..o'ia,.aaaaa saiu 00v io,a.s_t, -o'.,,. 	a,otao ia.. 
O500pn,aOOi.4.......a.Ihiin.auOi.anRO,0 r.5.s...,s,naTO 

...eure...n*,o'.p...0S010.,...a., .......*a,.iv.s 

ovadiaa nu ,*aiaaounnen 
Ir,. rubi'..  sua ,isucv a 0,00-es. e*es..* .t,_ O,.5_t - tOnto. Uivo. 
OMb,v,i ir. Li. W e u,a.a SiCo..sa,41u er.a as-. 4. as'otoa s000i, 00 
.o'Scn,c a, fl?,050a nassa, 0und. ,.. isa maSsas. 00,55. te. tiL. 55.9., 
lOOS.,, Cc... 'Ii airosAs, 	.t.no'.-s.ro a., naQi.vas sovAs.. n.s'n. 
• 0.5,0,iasdr iuos,.re0vc. 555540 .5 ,au 	ao. 5,0*,eSO, .p.t. .0.aaof*. 

0R.o.s..G,0050v 

CAau*R* Multava,, os CAROlA ALEGRE/co. 
aviso o. 0,0.0*0* os uacnaçAo ir 2023,03.05,ue,. 

O Sota.. Cm c~~no ao das suas n'vbzs-.i e,,, arsod.,r.s'.sn a0 
53. do r-  rs ia cri ir ta„ax;aeat. bens pa.uax rar. mris.cr,Oeao 
dos eacassauos. 	o D'te”. 0.5.0 0-a Oispsena de LiOs.çIe -e 
tOtS,05.OSXOt Pai evosnsaçaa 	o. S.ruo,s de M.rSissç 09055 o 
G.nnsiam.,ro de t¼iraa Sosias Para 01,00., A. Ns,iosnlaaduS da P001r 
L,g;.iaT',', Hiosofli se sana. Amçrs'ce a rim de 	0540, P, 
a,0—. As .s,145ç0s teso ss oassvs a .na0mam Ossose,sOis no 5,5. 
.,e,,.uoo.osarrs..iesrn,.,,av,brf. As easerrnua ,vi.,nn.da, deas00 
a,easv,naur. usa Ps040sia de P55555 as Seis-, de Lic0aoan anis da. 09 
d. 44,05 dn OCOS lv9/Uai2123l a. 03:0055 sara n .-,,s.ii iaoaonnac 
gv,aii.con. ou uvnnosr nu sala do soer 'Ir uao.çbo na Ruo leLA AiA,, 

5051  8nos P,avair,ea. C,dac. V.nars ~W CE, no sovina 
ar n.r,ndssero do Orbe se os nona as is,uoi,s a, sogseda4efru a Sai.. 
'e,... Osso,. aaçneiCc. 030, ,v.v100n 2023, lissa 0.5.0 Aio,, rOsneS 
'Ao,'. ar Cc'nsatasic  Ou  Cães.. InovoDal er não.. o0.grnICS. 

lotado ao Ces.. - er.ravur. isuoc,paid. oansçs,vT.a - assoa. anona,. 
a, 	rsnposras ensvor,ioo, .mnaa,mane, cosi000sO acta P(aSLsCs 

uuas.Os.Os.Ose. oIJflse..-su. Oa 0Oq,nfl..,., h,,n.ren..n,u 
vv,aWIo do eoado,o,.dn,r. a, a-, vara oaaosnçav das 5.-a, a, avia 

.055 ,msiuon a..vsi.rrs SI 	'e,,ra'.D,e a. lssr-s.sso.5..Ca' 	00 	I0IO15W 
da Svc'ssar,a eusuaik os barruqsrsos.. 	oveftu,vs p'oprlo bao-su,ji. 
voou' rençn plena,, torvo plisses quem dIa erbe 	v.urÇO de 2023 a, 
CO 0050 aura .srridn 05 s-siOpc$ concebo as pr590sr.s do praças. 
rdisssit a Tvnasadn COsas 'Sr aean.oi.os.oicP. A Ca.nái,ao. 

rsnAos os crAru - Porvrre050 000rapAL o, ~OQUMM 
auivv xi uiCsvuCao. nenaa,oan. 	noactio Rerser.ctoc W- 

2023.02.28.01— QAiuQ, levC.oC' ,,eotsrvo 50 mOÇOS 01510.30 
rurusã u ocosruul cOisnv.aruçlio co nomes. voas CohPtCCdO 

o, MATE 	[5 iteivicos nturesvs. povo usnoore as iarcossioanes 
aos nivresas secormoros no sv.slciniO no flJRoQOtseWcr. 
COSS000e n5sCliicaç6is COt.rious co 05.000 00 iIkl551tsCIA 
uateuo ao ooano-,. novo or ua'roø.o:  ,0000 ranço, 5 COnttSÇAO 
seevecão comuNicA 0,35 ti,icoessouens Que co oma la 054 Ranço 
00 alas, AO oaa,o hoRAs. Na vasa xo coe,i5sOo 00 ucrtaçaO. 
PirAtA OCC050TSrIO OS isoPiOtes OP PROPOSTA DF POSCOS e 
ss*ris,inÇAO, o ensnoi mATa a ais,'ssiçia tens is,eness.00S Pan 
SOLA DA CPu, Sinoaoo a OLio JViO arcou voons, sus. Cora000, 
soraxQaima.50.cc e tio $rrc no na n,s,o,mce.vt030.bs. COviiSsÃO cc 
'00000. 000eOQuisr1S 02so narco nc 2023. 

2022. goram realizados 2.48 
	

A Caixa Ev'onõrruca Fe- 
milhões de pagamentos do deral e o Banco do Oi'aott co 
Pasep, com desembolso de mneçanm a pagar o abono elo 
valores na ordem de R$ l'lS/Pasep 2023 para baba 
3.76 bilhões. Para cada um lhadorr, nascidos cnn janeiro 
aios pontos, o relutar sugere e fevereiro o servidores públi-
medidas para aprimorar o cos curo número final da mis-
sisteista. O objetivo da au. enição ii arco rio último mós. 
ditaria é fazer com que 
	

Ao todo, 22.9 milhões de ira- 
gestão do dinheiro público balhasdiore, isbn etirctin de re-
seja feita de forma eii,,irnte, ceber o abono teste ano, 

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS 
i Psgsms'ni,, du v,s'i,rcs o,, sus dique uiui saIaIs 

mioimo 

2 Trabalhadores betseticiodos que tiveram rv,ousivra5ão 
média mensal cansa de dois salários mmío,ou 
5 Beneficiários cadastrados tio l'lSt'aoep há menos; de 
cinco anos 
4 hncrcici,, de atividade remunerado de menos de 30 
dias no ano-base 
5 Falhas no llus,, de prsscevusss de recursos administrati-
vos do abono 
6 Alto rraii,ero de negativas indevidas revertidas apito 
recurso administrativo por parte do trabalhador 
7 bailou ao controle de pagamentos de valores apoos 
deres otinoção judicial. 

vsvs,nive.,.,Ious .00015 ,00,O,e,qL, ikls'vs'rsosafana'fl vasas,,-, 
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w.00.mmen PflaiW.flrtao 

r,.n.5e.0iTea, es 'A-ia,. L.sSar.v v.u.s (nas.,,- manteis,  o e-os..,  
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v.o.S5.sa*5.s 005.0510050t5.00. r'e!05100 r..5tm .r-,00, 

'5*5 5Si5005'0* 1 eco. 005v.,L.nas.r-0,. 	 a t'StnIi:O 

i000asto.r.0us.tnraararu..00Ssn..A.a.La.Aas .,,0a..,00er.s.u.oi,,. 

ia ksaa0—s-can,'5 frfl,p.4...a LO-. 

SO.AA,.. *,'oCS. R.0.$ .0,500, IrSOir voO, P00550 ,t.oievJsco.pr  o 

0505 0000io.,CO3.10oO'OtAaOit45P,ur. 505500 	:,sa's,,00 0,0» 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2023 
Extrato da Ata de Registro de Preços NO 003/202315RP.01; órgão Gereociador: Secretaria 
de Saúde. Empresas Detentora do Registro de Preços: ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
TRANSPORTES EIRELI - EPP, CNPJ: 36.064 139/0001-46, vencedora do Lote 01: R$ 

210.000,00; Lote 02: R$ 395.899,92; Lote 03 R$ 377.080,00; Lote 04: 6$ 857.898,96 e Lote 
05: R$ 3.531.099,64. Prazo de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (Doze) meses. 
Pregão Eletrônico NO 003/2023. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Locações de veículos diversos para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura 
municipal de Quiterianõpolis - CE. Signatários: Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues - 
Ordenadora de Despesas e Paulo Roberto Castro dos Santos - Administrador. Data das Alas 
de Registro de Preços: 03/03/2023. 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 6/2023 
Extrato da Ata de Registro de Preços Nu 006/2023/5RP.01; órgão Gerenciador: Secretaria 

de Obras e Serviços Públicos. Empresa Detentora do Registro de Preço: M E SERVIÇOS EM 
CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA . ME, CNPJ: 35.864328/0001-30, vencedora 
do lote 01: ff5 2.764.113,60. Prato de Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (Doze) 
meses. Pregão Eletrônico N9 006/2023. OBJETO: Registro de Preços para Faturas e 
Eventuais Locações de máquinas pesadas, equipamentos e caminhões para obras de 
pavimentação asfáltica no município de Quiterianópolis . CE. Signatários: Antonia Adenilce 
Arceno Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas e Maurício Comes Coelho . Proprietário. 
Data das Atas de Registro de Preços: 02/03/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 08.001/2023-PE 

O Pregoeiro, torna publico que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação da tipo menor preço por item, cujo objeto: Contratação de serviço de coleta, 

transporte e destinação final de resíduos de fossa septica/sumidouro das Escolas de Ensino 

Fundamental, de responsabilidade da Secretaria da Educação. Datas e Horários: 1. Início de 

recebimento das propostas: das 08h do dia 06/03/2023; 2. Fim do recebimento de 

propostas: às 08h do dia 17/03/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h 

às 08:59h do dia 17/03/2023; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 

17/03/2023, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José 

Jorge Matias, 5/is, 10 andar, Campo Velho, Quioadã/CE, das 07:30h às 11:30h e no 

site:www.tce.ce.gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JONIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2023.02.14.1 

A Pregoeira Oficial do Município de Qoiool6/Ct, torna público o julgamento do 

Pregão Eletrônico n 2023.02.14.1, sendo o seguinte: empresa Douglas Lino Vieira . ME 

vencedora junto aos Lotes 01 e 02. 

A mesma foi declarada habilitada por cumprir integralmente as exigências 

Editalissimas. Informações: Na sala da Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal de 

Quinelõ, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (83) 3579 - 

1210. 

Quiselô/CE, 3 de março de 2023. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

AVISO DE UCITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 1.03.03.2023-DIV 

A Pregoeira comunica, aos interessados que estará abrindo Licitação na 
Modalidade Pregão na forma Eletrônica Nt 001 0303 2023-01V, cujo Objeto é o Registro 
de Preços para Faturas e Eventuais Aquisições de peças destinadas ã manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, refrigeração, ventilação e 

Outros equipamentos permanentes, bem como a contratação dos serviços de instalação, 

desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado, 
refrigeração, ventilação e outros equipamentos permanentes, para atender as Diversas 

Unidades Administrativas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Russas. 
Tipo: Menor Preço por Lote, no dia 20 de Março de 2023. às 09h. no Endereço 

Eletrônico: www.iicitacoes-e.com.br.  

O Edital estará à disposição dos interessados após esta publicação no Site: 
www.tce.ce.gov.br/Iicitacoes  e na Plataforma: www.licitacoes-ô.com.br, e no horário de 

08h às 12h na Comissão de Licitação (Endereço: na Travessa João Nogueira da Costa. Altos, 
lan 01, Russas-CE). 

Russas-CE, 3 de março de 2023. 

ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2.03.03.2023-DIV 

A Pregoeira comunica aos interessados que estará abrindo Licitação na 

Modalidade Pregão na forma Eletrônica N' 002.03.03.2023-DIV, cujo Objeto é a Repetição 

dos lotes revogados do Pregão N' 001.11.11.2022-DIV para o Registro de Preços para 

Futuros e Eventuais Aquisições de materiais de impressão, lonas e afins, para atender as 

diversas Unidades Administrativas (secretarias) deste município, de acordo com as 

quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço por 
Loto. que no dia 20 de Março de 2023. ás 14h, no Endereço Eletrônico: www.liclsacoes-

e.com  br. 

O Edital estará á disposição dos interessados após esta publicação no Site: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes  e na Plataforma: www.licrsacoes.e.com.br, e no horario de 
08h às 12h na Comissão de Licitação (Endereço: na Travessa João Nogueira da Costa, Altos, 

Nt 01, Russas CE). 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2 2/2023-SEINPRA 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Russas-CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21 de 
Março de 2023, às 09h, no Centro Vocacional Tecnológico )CVT), localizado na Travessa 
Pedro Araújo, S/N', bairro Ypiranga, Russas, Ceará, estará realizando licitação. na  
Modalidade Tomada de Preços 1,10 002/2023.SEINFRA, cujo Objeto é a Contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de pavimentação em piso 
ntertravado e passeio público na localidade da Ingá, zona rural do município de Russas/CE, 
de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEINFRA. 

Tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante dos Anexos 
do Edital, o qual se encontra disponível na sede da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Travessa João Nogueira da Costa, N 01. Centro, Russas. Ceara, no horário de 
08h às 17h. 

Russas-CE. 24 de Fevereiro de 2023 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2023.01.1E.01E 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Salitre, o Sr. João Adoniran Fialho 
Cavalcante, ao final assinado, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver 
cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, modalidade Pregão Eletrônico 
iso. 2023.01,18.01E, tendo como objeto a contratação de prestação de serviços de 
transporte de alunos da Rede de Ensino Fundamental e Médio do Município de Salitre/CE. 
processo Administrativo de Licitação 0v 2023,01.18.011. Em assim sendo, vos termos da 
legislação vigente, fica o presente processo Adjudicado em favor das empresas Alfa 
Locacoes de Veiculos LTDA- EPP, situado na flua Coronel João de Oliveira, nO 420, Loja-04, 
Bairro: Messejana, na Cidade de Fortaleza/CE e RPC Locacoes e Construcoes LTDA - EPP, 
situado na Rua Tomas ACiOli, nO 705. Bairro: Joaquim Távora, na cidade de Fortaleza/CE, 
vencedoras do seguintes lotes: Alfa Locacoes de Veiculos LTDA 	EPP. CNPJ: 
07,125.53910001-16. Lote 1- Veículos Tipo Mini Von / itombi - R$ 903.455,52 RPC Locacoes 
e Construcoes LTDA - EPP . CNP) 05.610.532/0001-64. tose II. Veículos Tipo Micr000ibas 
6$ 2.939.976.58; Lote III Veículos Tipo Ônibus . R$ 1.921.431,60. Ao setor competente 

para providências cabiveis. 

Salitre/CE, 23 de fevereiro de 2023 
JOÃO ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2023.01.18.01E 

O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Educação, ao final assinado, 
no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Equipe do Pregão cumprido 
todas as exigências do procedimento de licitação, modalidade Pregão Eletrônico nn 
2023.01.18.Olt, tendo como objeto a contratação de prestação de serviços de transporte 
de alunos da Rede de Ensino Fundamental e Medro do Município de Salitre/CE, Processo 
Administrativo de Licitação nQ 7023.01.18.O1E, ficando convocada as empresas: Alfa 
Locacoes de Veículos LTDA - EPP. CNPJ: 07.125.539/0001-16 e RPC Locacoes e Construcoes 
LTDA . EPP, CNPJ: 05.610.532/0001.64, para assinatura dos contratos. Em assim sendo, nos 
termos da legislação vigente, fica o presente processo Homologado em favor das 
empresas: Alfa Locacoes de Veiculos LTDA . EPP, situado na Rua Coronel João de Oliveira, 
n 420, Loja-04, Bairro: Messejana. na  Cidade de Fortaleza/CE e RPC Locacoes e 

Construcoes LTDA - EPP, situado na Rua Tomas Acioli, n0 705, Bairro: Joaquim Tavora, na 
cidade de Fortaleza/CE, vencedoras dos seguintes lotes: Alfa Locacoes de Veiculos LTDA - 
EPP CNPI: 07.125.53910001-16. Lote 1 Veiculos Tipo Mini Van / Kombi - ES 903.455,52. 
RPC Locacoes e Construcoes LTDA . EPP - CNPJ: 05.630.532/0001.64. Lote II Veiculos Tipo 
Microonibus - 6$ 2.939.976,58; Lote III- Veículos tipo Ónibus - 6$ 1.921.431,60. Ao setor 
competente para providências cabineis. 

Salitre/CE, 28 de fevereiro de 2023 
RENATO DE SOUSA LIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2023.02.23.01PMS 

DIA) Prefeitura Municipal de Salitre, atranes do(a) seujoa( Pregoeiro(a), torna 
público que realizara às 09:00h, do dia 17 de março de 2023, no endereço eletrônico 
hltps://compras.m2atecnologia.com.br/,  Pregão Eletrônico n° 2023.02.23.01PMS. Objeto, 
Contratação de empresa para fornecimento de café da manhã, almoço. juntar e coquetéis, 
destinados aos eventos realizados pelas diversas secretarias do município de Salitre/CE. O 
edital e seus anexos, poderão ser Obtidos nos endereços eletrônicos 
Isttps://conrpras.m2atecnologia.com.br/ - . Informações pelo telefone. (88) 3537.1201 ou 
no endereço Praça São Francisco, o/o, Centro . Salitre/CE. 

Salitre/CE, 03 de março de 2023 
OÀD ADONIRAN FIALHO CAVALCANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO PCS-02.070223-SEDUC 

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação Básica ' Regente Comissão de 
Licitação . Processo Originário: Tomada de Preços nO PCS-02.070223-SEDUC - Objeto 
Reforma e ampliação da Escola Salustiano Pinto no Distrito de Macarau no Monicipro de 
Santa QuitériaCE. . Data de Abertura. 23/03/2023 - Horário: 08H30M . Local de Realização 
da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal - Rua Professara Ernestina Catunda, nv SI) - 
Bairro Piracicaba, Santa Quiteria . Ceará . CEP 62280-000, Santa QuiteriaCE - Local de 
Acesso ao Edital: No endereço acima e nos lixEs https://www.santaquiteria.ce  gov.br, 
https-//Iicitacoes.tce.ce.gov.br  - Funcionamento do órgão: Segunda à Senta de O8HOOM as 
I2HOOM- Presidente da Comissão de Licitação: José Fabiano Vieira, 

Santa QuitériaCE, 3 de março de 2023. 
JOSÉ FAEIANO VIEIRA 

Presidente da Comissão 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS NQ PCS-01.070223-SEDUC 

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação Basmca 	Regente' 
Comissão de Licitação . Processo Originário: Tomada de Preços nn PCS. 

01.070223-SEDUC . Objeto: Reforma e ampliação da escola Antônio Dorsato de 
Araújo no Distrito de Areal no Município de Santa Quitéria-CE. - Data de 
Abertura: 22/03/2023 	Horário: 08H30M . Local de Realização da Licitação 
Sede da Prefeitura Municipal . Rua Professora Ernestino Catunda, n 50 . Bairro 
Piracicaba, Santa Quitria - Ceará - CEP 62280-000, Santa Quiteria-CE - Local de 
Acesso 	ao 	Edital: 	No 	endereço 	acima 	e 	nos 	links 
htsps://www.santaquiseria.ce.gos.br; 	https://licitacoes.sce.ce.gov.br 	- 

Funcionamento do Orgão: Segunda à Sexta de 081100M às 12H00M - Presidente 
da Comissão de Licitação: José Fabiano Vieira. 

Russas CE, 3 de março de 2023. 
ROBERTA CARLOS GONÇALVES BEZERRA 

Pregoeira 
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Santa Quitéria-CE. 3 de março de 2023 
JOSÉ FABIANO VIEIRA 

Presidente da Comissão 
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