
PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.002/2023•PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação. 
OBJETO: Registro de preços para fritura e eventual aquisição de camisetas personalizadas para uso em Programas 
e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote. 
VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote. 
LOCAL DO PREGÃO: w.blIcornpras.org.br  Acesso Identificado no link -licitações', 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 1010312023 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00min do dia 23/0312023 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01mln às 08hsS9min do dia 23103/2023 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00mln do dia 2310312023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE toma público, para conhecimento dos interessados, que o 
Pregoeiro, José Ivan de Paiva Júnior, nomeado pela Portada 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 tenros do Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013 alterado pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019, da Lei n°10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal No 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital. Nesta 
licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo: 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa juridica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação juridica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
5. CONTRATANTE: O Municipio de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 

• 6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signat&ia do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no minimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o 
objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre 
impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o 
objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e 
promover a celebração do contrato; 
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadá; 
11. DOE: Diário Oficial do Estado; 
12. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 
Municipio de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 
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14, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatória e propostas apresentadas; 
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÔRGÂO NÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas para uso em Programas e 
Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

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

2-DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa juridica 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 Pais, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, conipativeis 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 subsequente 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 

&.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 sue 
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 cadastraniento 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 impediUvo 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 rea&ação das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
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2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido --
aplicadas, por força da Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidõneas 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 sue 
https:/Icertidoes-aptapps.tcu.gov.brl na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação: 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação: 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
Q Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurldica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no Pais; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus incisos e parágrafos, 
da Lei Federal n°8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo 'Licitações' constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: 	tbllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurldicas 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 sito: vnvw.bilcompras.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 sue 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 

w,blI.orgcompras.or9.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 oporacionalização 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 poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
2.18 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do instrumento de mandato 
previsto no subitem 2.1 .4 "a, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 	tbIlcompras.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 á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do inicio da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente o 
horário de 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, concomltantemente 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 
disponibflizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.52012002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatódas previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  Vil 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 cabivel. 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-la. 
g) Após abertura do certame, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
h) A proposta será desclassificada se for contrária, expressamente, às normas e exigências deste edital. 
i) Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relação a cada item. 
j) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensllios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

31. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1, A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
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3.7.2-A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração nobco r da execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se foro caso. 
3.7.2.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como mama, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 50  da Lei n° 8.666)93). 
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.7.4- A oferta deverá ser firme e precisa limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro licitante. 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponiveis na Internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8-O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
4.14- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perlodo de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15- Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16- Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
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4.17- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for re bi3oe registrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do ficitante. 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21- O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Loto, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as rnicoempresas 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 n0  123, de 
2006 regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automáca para tanto. 
4.26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercido do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31, § 

20, da Lei n°8.666. de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.291- no pais; 
4.29.2- por empresas brasileiras; 
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; 
4.29.4- por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4,30- Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas. 
4.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32-A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33- 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. 
4.34- Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
4.35,1- Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 9° do art. Lb • o Decreto n.° 
10.024/20 19. 
4.35,2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n°1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente Inexequível. 
4.353- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompativeis 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 elo renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os Indicios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passiveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
caracteristicas 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 prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.. 
4.35.9- Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis â realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso; 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no "chaf' a nova data e horário para a sua continuidade. 
4.35.11- O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 
4.35.12- Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
4.35.13- A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.35.14- Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LO n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso 
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descurnpdmento 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 Juridica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
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 
juridica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpedltivCietas, 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 vinculas societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de Inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital ejá 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, 
cornprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.002/2023-PERP 
ÓRGÂO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação juridica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatário, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à 
Comissão nas condições de autenticação do item 5.13, para que seja apensado ao processo de licitação. 
5.13,4 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento 
da documentação original dentro das condições dispostas no item 5,13, 
5.13.5 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará 
nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance 
subsequente. 
5.13.6 - Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos 
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e 
todas as filiais. 

5.14 - DØCUMÈITOS 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. 
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl: Certifica. .57 Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

v.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA 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 constftuho 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 
resoectiva. 

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

54.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NA:  
a) Fazenda Federal (CNPJ); 
b) Fazenda Estadual (FIC); 

5.14.3• RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de regularidade, em plena validade, para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2 
de outubro de 2014); 
b) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja 
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 

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

5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual periodo, 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 minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
5,1442. 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 vinculaçâo. 
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5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equipe . 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; 
li- 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 juridica (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 exigiveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indicas 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8,666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.4. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.5. No caso das demais sociedades empresariais, deverá constar 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 possivel 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 iinformações 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- ORIENTAÇÔES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
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51-  Os documentos referentes à regularidáde fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ/CTressalvando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado; 
64- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da so!icitaçâo, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

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

- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.9.1 deste Edital, na 
ordem classificatória, para o exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena 
de preclusão; 	 - 
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III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 79.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
79.4 - O disposto no item 7,9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará aná!ise 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 ocaso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de hmia 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. 
716 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatódos) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicilio, número do documento 
de identificação, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio; 
c) O fato, o fundamento juridico 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 - Urna vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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7.27  - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente Rabililâdo. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-à conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http:llmunicipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanelógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
729 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e marcar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsidios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão, 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o 
Pregoeiro definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na mesma forma adotada inicialmente. 
7.35 - A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 
os que dele dependam. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §10  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-slmiie, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

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

9- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
9.1. A Contratada, além das obrigcçi3s resultantes da observância da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer às 
disposições elencadas no Anexo 1— Termo de Referência e Anexo V - Minuta de Contrato. 

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

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
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11.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. Com  base no art. 71, § 21  do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para 
registro de preços não á necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento há bit. 

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

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes, 
13.1.1, Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Atado Registro de Preços anexa a este edital. 
13,2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Qulxadá-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Editai. 
13.21. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual pedodo, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 10  classificado para cada item da Ata de Registro de Preços, 
quando da necessidade do fornecimento do produto. 
13.2.4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
13.3. Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nos quadros de 
aviso dos Órgãos públicos munk1.is, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1- do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 11  do Decreto 7.892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecini&ioTt igualdade de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for Igual ou supenorao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão à disposição durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
13.10. O Município monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado 
constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 
13.11. O Município convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, 
sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 
13,12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de 
comprovantes, que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tomar-se superior ao 
preço registrado, por fato superveniente. 
13.13. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, 
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta Proposta do fornecedor 
e aquele vigente no mercado à época do registro — equação económico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

15- DO PAGAMENTO 
15.1. 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 Gestor da despesa, acompanhadas das 
Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
15.2. 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 emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
15.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editailcias e deste termo. 
15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fomecedor, para 
as necessárias  convções, com as informações que  motivaram  sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
15.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta'ON-LINE' às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

16- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

Trav. José Jorge Matias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidóneo. 
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de Inadimplemento de suas obhgações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuizo das sanções legais 
na esfera civel e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir. 
a) Multa de 100% (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 datado sua convocação. 
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As muitas previstas nas alheas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municiplo de Quixadá serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a Inadimplência acarretar prejuizos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de lnidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ![leitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8,2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilicos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as consequentes penalidades previstas legalmente e 
contratualmente. 
16.10 - Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo administrativo para 
apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, 
assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

17- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
17.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: licitacaocquixada.cegov,br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Rua José Jorge Matas, s/n, Bairro Campo Velho, 
CEP n° 63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
11.4 - Acolhida a impugnação, será definida e pubflcada nova data para a realização do certame. 

4/ 
Trav. José Jorge Metias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatódo deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, o poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo á Impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração, 

18. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 
18.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 
de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "Prática Fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução de contrato; 
c) "Prática Conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e 
não competitivos; 
d) Prática Coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) "Prática Obstruha": (a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de Impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática prevista na cláusula 18.1 deste Edital; (b) Atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
18.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente 
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
18.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos 
e registros relacionados à 1 citação e à execução do contrato. 
18.4. O Contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei 
Federal n°8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa 
física Contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na 
execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas 
administrativas, criminais e civeis. 

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

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

Trav. José Jorge Matias, SJN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação; 
20.3 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na aceitação 
plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas. 
20.4 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - È facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituidas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatôrio; 
20.9 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n° 10,520/2002, do 
Decreto Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n°8.666/93, com suas posteriores alterações; 
20.10 - O resultado deste Pregão será publicado na forma da sua divulgação. 

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

Quixadá-Ce, 07 de março de 2023. 

¶erú2iíJardiiiflietueiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 

Trav. José Jorge Metias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas para uso em Programas e 
Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

JUSTIFICATIVA 
2.1. 	Tal demanda se justifica diante da necessidade da Secretaria Municipal da Educação de Quixadá, 
organizar e caracterizar os servidores quanto à execução das atividades de seus variados Programas e Projetos 
Educacionais (Busca ativa escolar, Conexão Jovem e Klds, Peteca, Saúde do Professor, Volta ao Novo). Desse 
modo, o objeto desse Termo de Referência serve para Identificar os profissionais atuantes nas polificas de 
educação, bem como tomar as ações pedagógicas visiveis a toda comunidade quixadaense. 

O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de materiais e/ou 
produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser possivel definir previamente o 
quantitativo a ser demandado por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 30, incisos li. III e IV do Decreto 
7.892/2011 

3. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO POR LOTE: 
3.1 A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote justifica-
se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários fornecedores poderão implicar 
descontinuidade da padronização, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a 
contratação tem a finalidade de formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um 
padrão de qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao largo das aquisições, o que fica sobremaneira 
dificultado quando se trata de diversos fornecedores. 
3.2. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do ad 23, §1°, da Lei n° 8.666/93, neste caso, se 
demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 
visa, tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 
competição necessária em um processo licitatódo, mas também, atingir a sua finalidade e efeDvidade, que é a de 
atender a contento as necessidades da Administração Pública. 
3.3. O loteamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um ou 
poucos contratos e os transtornos que poderiam surgir com a existência de várias empresas para a execução e 
supervisão do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eficiência e economicidade, é 
lmprescindivel a licitação por lotes, 
3.4. Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que 
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si' - Acórdão 5.260/2011-
1 • Câmara - TCU; 

4. ESPECIFICAÇÕES 
4.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especiaíizada, devendo o mesmo obedecer todas as 
normas necessárias à sua contratação, como também atender todos os critérios. 
4.2. Dos tens: 

LOTE 1 - DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO LJND DTO VAL VALOR OR UNIT
TIMADO1

O  TOTAL 
ESTIMADO R$ 

1,1 

CAMISETA ADULTO M - Especificaçao Meia malha 100% algodão 
penteada, gola oimplca, com arte estampada com logo dos projetos 
e/ou programas da SMEQ, contendo nbana com 2,0 cm. Cor a 
combinar, em estampa ou subtimaçao (conforme solicitado) frente e/ou 
verso. Tamanho M, 

UNO 450 11400 5130000 

1.2 

CAMISETA ADULTO G . Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gola olimpica, com arte estampada com Fogo dos projetos 
e/ou programas da SMEQ, contendo nbana com 2,0 cm, Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) frente e/ou 
Verso. Tamanho G. 

iND 750 116,93 87697.50 

Trav. J056 Jorge Matias, S/N 
	 áS- 
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CAMISETA ADULTO GG - Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gala olímpica, com arte estampada com logo dos projetos 

r 1 

- - 
1.3 e/ou programas da SMEQ, contendo ribana com 2,0 ali. Cor a 

combnar, em estampa ou sublimação (conforme soficitado) frente e/c*, 
verso. Tamanho (3G. 

UNO 450 96,27 43.321,50 

CAMISETA ADULTO XGG - Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gola olímpica, com ano estampada com logo dos projetas 

14 o/ou plogramas da SMEQ, contendo uibana com 2,0 cm. Co, a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) frente e/ou 
verso. Tamanho XGG. 

UNO 75 129,60 9.720,00 

CAMISA ADULTO BABYLOOK M -Especificação: Meia malha 100% 
algodão penteada, gola climpica, com arte estampada com logo dos 

1.5 projetos e/ou programas da SMEQ, contendo abana com 2,0 cm. Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conformo solicjtado) frente e/ou 
verso. Tamanho M. 

UNO 450 7060 31.770,00 

CAMISA ADULTO BABYLOOK G - Especificação: Meia malha 100% 
algodão penteada, gola ollmpica, coro seta estampada com logo dos 

1.6 projetas e/ou programas da SMEO, cantando dbana com 2,0 ali. Ca  
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitada) frente e/co 
verso. Tamanho G. 

 UNO 750 69,97 52.477,50 

CAMISA ADULTO BABYLOOK GG - Especificação: Meia malha 
100% Sgodâo penteada, gola olímpica. com  ala estampada com logo 

1.7 dos pro»tos e/ou programas da SMEQ, contendo tibana com 2,0 cm. UND 450 59,70 26.865,00 
Cor a combinar, em estampa ou sublimação 	conforme solicitado) 
frente e/ou versa. Tamanho GG. 
CAMISA ADULTO BABYLOOK XGG - Especificação: Meia malha 
100% algodão penteada, gola ollmpica, com arte estampada com logo 

1.8 dos projetos e/ou programas da SMEQ, contendo ribana com 2,0 cm. UND 30 48.57 1.457,10 
Cor a combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) 
frente e/ou verso. Tamanho XGG. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI R$ 30&608,60 

LOTE 2— DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UND QTD VALOR UPIITÀRIO 
ESTIMADO R$ 

VALORTOTAI. 
ESTIMADO R$ 

2.1 

CAMISETA ADULTO M - Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gala olimpica, com arte estampada com logo dos projetos 
e/ou programas da SMEQ contendo ribana com 2,0 cm. Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) frente e/ou 
verso. Tamanho M. 

UNO 150 114,00 17.100,00 

2.2 

CAMISETA ADULTO O . Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gala olímpica, com arte estampada com logo dos prcetos 
e/ou programas da SMEQ, =fendo ribana com 2,0 cm. Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme soldado) frente e/ou 
verso. Tamanho G. 

UND 250 116.93 29.232,50 

2.3 

CAMISETA ADULTO GG - Especificação: Ma malha 100% algodão 
ponteada, gola ollmca, com arfe estampada cam logo dos projetos 
e/ou programas da SMEQ, contendo abona com 2,0 cm, Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) frente e/ou 
verso. Tamanho GG. 

UNO 150 96,27 14.44050 

2.4 

CAMISETA ADULTO XGG - Especificação: Meia malha 100% algodão 
penteada, gola olimpica, com arte estampada com logo dos projetos 
e/ou programas da SMEQ, contendo ribana com 2,0 cm, Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) fronte e/ou 
verso. Tamanho XGG. 

UND 25 129,60 3.24000 

2.5 

CAMISA ADULTO BABYLOOK M - Especlflcaç& Meia malha 100% 
algodão penteada, gola olimpica, com arte estampada conn logo dos 
projetas e/ou programas da 5MW, contendo ilbana com 2,0 cm. Co a 
combinar, em estampa ou sublimação (conromie soldado) frente e/ou 
versa Tamanho M. 

UND 150 70,60 10.590,00 

26 

CAMISA ADULTO BABYLOOK O - Especificação: Ma malha 100% 
algodão penteada, gola olímpica, com arte estampada com lago dos 
projetos e/ou programas da 5MW, contendo tibana com 2,0 cm. Cor a 
combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) frente e/ou 

UNO 250 69,97 17 492 50 

Trav. José Jorge Metias, S/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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verso. Tamanho G. — 

2.7 

CAMISA ADULTO BABYLOOK GG - Esp~ Mala malha 
100% algodào penteada, gola olímpica, com are estampada com logo 
dos projetos e/ou programas da SMEQ, contendo dbana com 2,0 cm. 
Cor a combinar, em estampa ou sublimação (conforme solicitado) 
frente e/ou verso. Tamanho GG. 

UNO 150 59,70 8.955,00 

2.8 

CAMISA ADULTO BABYLOOK XOG - EspecLcaço: Meia malha 
100% algodáo penteada, gola olímpica, com arte estampada com logo 
dos projetos e/ou programes da SMEQ, contendo ribana com 2,0 cm. 
Co, a wnblna, em estampa ou sublimação (conformo solicitado) 
frente e/ou veiso. Tamanho XGG. 

UrD 10 4857 485,70 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 101.536,20 

4.3. VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 406.144,80 (quatrocentos e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e 
oitenta centavos) 

S. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1. Para o fornecimento dos bens serão emitidas ordens de compras, em conformidade com as propostas das 
licitantes vencedoras de cada lote, 
5.2. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de 12 (doze) meses. 
5.3. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva Ata de 
Registro de Preços, subscrita pelo Município, através da Secretaria Gestora, representada pela Secretária 
Ordenadora de Despesa, e o licitante vencedor, que observará os termos do da Lei n.° 8.666193, da Lei nY 
10.520/02, e demais normas pertinentes. 

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

7. A FORMA DE PAGAMENTO 
7.1. O pagamento será realizado a contratada, quando regularmente executados a compra dos bens, na proporção 
de sua execução, segundo as autorizações de ordens de compra expedidas, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e 
Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
7.2. Por ocasião da execução da aquisição o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Secretaria Contratante do município de 
Quixadá-Ce. 
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 subitens anteriores, observadas as disposições 
editalicias e deste termo. 
7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
7.5. Para cada Ordem de Compra, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura. 

Trav. José Jorge Metias, 5f14 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 1 
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7.6. Por ocasião do pagamento será efetuada consulta ON-LINE" às certidões apresentadas, para verificação de 
todas as condições de regularidade fiscal. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. 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 flQ  8.666/93 e 
suas alterações posteriores; 
8.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
8.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto 
contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 
8.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas 
pelo Setor Competente. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 
9.1. 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; 
9.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compabiIidade com as obri9açães assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações; 
9.3. 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; 
9.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos bens, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem 
solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
9.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
9.6. 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 pecuniailamente; 
9.7. 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 previdenciádas fiscais e para fiscais, FGTS, RIS, 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 
9.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciâdos relacionados com o objeto do contrato; 
9.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação pertinente; 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. 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. 
102 Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
10.3. 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 
Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabiveis, conforme a legislação vigente. 

11. DA GÊRENCIA DE CONTRATOS 
11,1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Helma 
Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

Trav. José Jorge Metias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 	
JTAÇ/tI 

12.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço, observado as 
especificações e parámetros definidos neste termo. A modalidade será realizado através de Pregão Eletrônico. 

13. DAS PENALIDADES 
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, Descurnprir 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. 
133. A CONTRATADA sujeitar-se-à, 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 civel 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) Muita de 0,30% (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: 
ci) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
13.4. As multas previstas nas alineas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
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 serão 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 Inldoneldade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no tem anterior. 
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/Endade, enseja sua rescisão com as consequentes 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 1988. 

14, DA RESCISÃO CONTRATUAL 
14.1.0 presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77,78 e 79 da Lei Federal n°8.666193, e suas alterações posteriores. 
14.2. 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: 
- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
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II - Transfehr, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem iéV!ínuência da 
CONTRATANTE; 
III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 
IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 
V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 
14.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor relativo à 
compra dos bens (visando afastar o enriquecimento licito), descontadas as multas porventura aplicadas. 

15. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
15.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos especificos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo 
de contrato. 
15.2. Com  base no art. 70, § 2° do Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n°6,666, de 21 de junho de 1993, preceitua: iVa licitação para 
registro do preços não é necessário indicara dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil'. 

Trav. José Jorge Metias, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO II - PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00212023-PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica 08.00212023-PERP 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas para uso em Programas 
e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO 00 CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO eTELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQLJADO AO LANCE VENCEDOR) 

Lote 

if ESPECIFICAÇÃO VALOREM MARCA UND QTD VALOR 
UNÍTÀSJO R$ TOTAL R$ 

Valor total do Lote-  

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 convocatória que rege a presente licitação. 

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

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

Obs.: 14o preço cotado já estão incluldas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, prevldenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e quaisquer outras que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Trav. José Jorge Metias, SIM 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO ID 
MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao Município de Quixadá Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/1011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em 
processo licitatódo, junto ao Município de Quixadâ 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 
bcitatóiio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, 20, da Lei n.° 8666/93. 

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 requisites constantes neste edital. 

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

(CE) 	de 	 20 

DECLARANTE 

Trav. José Jorge Metias, S/N 

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

Aos XX dias do mês de XXX( de 	 o municipio de Qubwdá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	- com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de ________ sendo facultado seu 
uso pelos árgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.02412019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 12312006 e alterações, e suas alterações, bem como pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° 
08.002i2023-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para fritura e eventual aquisição de camisetas 
personalizadas para uso em Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, por um 
penado de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas 
propostas para o item n° 	foi classificada em 10  lugar o licitante vencedor 	  representada 
pelo Senhor Sr. 	 inscrito no CPF n°. _______ que entre si, justo e avançado a presente ata, 
devidamente precedida da licitação, realizada na modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 08.002/2023-
PERP pelas cláusulas e condições a saber. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas 
personalizadas para uso em Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, de 
acordo com as exigências estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referência e nesta Minuta da Ata de 
Registro de Preço, por um penado de 12 meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA— DAS OBRIGAÇÕES: 
Subcláusula Primeira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de 
Preços. 
b) Receber o FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente atestada, para fins de liquidação. 
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de 
Preço. 
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro 
das normas da Ata de Registro de Preço. 
e) Responsabilizar-se pela comunicação em tempo hábil do FORNECIMENTO a ser executado. 
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO. 
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos do 
art. 67 da Lei n° 8.6603, exigindo seu fiel e total cumprimento. 
h) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a 
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o municipio de Quixadá 
1) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a não Interrupção dos 
medicamentos fornecidos. 
J) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 
objeto, quando necessário. 
k) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA. 
1) Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do FORNECIMENTO dos 
TENS, fixando prazo para sua correção. 

m) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratante observar ainda as contidas no Mexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no minimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF, 

Trav. José Jorge Metias, S!N 
Campo Velho, 63907-0I0 - Quixada-CE 
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c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 
d) O FORNECIMENTO dar-se-á após informação do municipio de Quixadá para a CONTRATADA do quantitativo 
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretário Responsável 
e) a empresa assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária de acidente de trabalho e quaisquer outras relativas à pessoal. 
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalização por parto do municipio de Quixadá encarregada de acompanhar o 
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio de Quixadá de forma clara, concisa e lógica, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender. 
h) não transferir a terceiros, por qualquer forma, esta Ata de Registro de Preço, nem subcontratar qualquer parte do 
FORNECIMENTO a que está obrigada. 
1) manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de qualificação exigidas no Pregão. 
j) comunicar ao municipio de Quixadá os eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis da ocorrência, e apresentar documentos referentes à ocorrência dentro do prazo de 10 (dez) dias, para 
apreciação. 
k) fornecer o objeto conforme especificações e preços registrados. 
1) Além das obrigações supracitadas, deverá a contratada observar ainda as contidas no Anexo 1 - Termo de 
Referência do Edital. 

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

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

Trav. José Jorge Matias, SIN 

Campa Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Subcláusula Quarta . O município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órgão responsável pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusuia Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações Muras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos parlicipantes (Conforma art. I°§ 
3° do Decreto no 9.488. de 30 de agosto do 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões À ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conformo 
a,?. 10  § 40  do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA .00 GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá à Secretaria da Educação 
competindo-lhe: 
a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone1  para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar 
novas certidões ou documentos vencidos; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro órgão da 
Administração Pública que externe a intenção de utilizar a presente Ata; 
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocorridas. 

Trav. José Jorge Metias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser 
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser 
utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
8.1. Os preços registrados, a especificação dos PRODUTOS, o quantitativo, as empresas fornecedoras e o nome do 
representante legal são os constantes do Modelo de Proposta e Anexo 1 desta ata de registro de preços: 
8.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei 0 
8.666, de 1993. 
§ 1! O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenclador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
9 29  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 32 Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
- liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 42 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA— CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O municipio de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuádos, respeitada a ordem 
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Primeira Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os pedidos 
serão formalizados por intermédio de empenho, quando a fornecimento for de uma só vez e não houver obrigações 
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
Subcláusula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando foro 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizo por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fomecimento se o fornecimento for de uma só vez: ou Ata de Registro de 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações futuras: 

Trav. José Jorge Metias, S/N 
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b) Fornecedor/prestador de serviços ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 	a vigência da 
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu vencimento; 
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar o fornecimento adicional a 
órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatórto, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo presto no 
Termo de Referência, no período de 12 meses. 

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

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de tato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Notado Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 'd. Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
f) As penalidades previstas nas alíneas d e W poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.52012000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1- convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2• Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidõneo; 
S. Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7 Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 

Trav. José Jorge Metias, SAN 
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1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito. 
2-Pela não execução no prazo estipulado do fornecimento rejeitado pelo município de Quixadá. 
3. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão. 
Subcláusula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°8.666(93. 
Subcláusula Terceira Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadâ, em relação a um dos eventos arrolados na alínea •g, a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta . As sanções previstas na alínea 'g'poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas ubM  e  Kc  da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 
13.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos, salvo os casos 
expressamente previstos na Lei n°8666193 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo especifico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material; 
c) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no Au. 78, incisos XIV, XV e )&I da Lei n° 
8.666/93; 
Subcláusula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, o qual será juntado ao processo administrativo da Ata. 
Subcláusula Segunda - A solicitação do fornecedor para o cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo município de Quixadá, facultando-se a esta, aplicação das penalidades previstas na Ata. 
Subcláusula Terceira - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor 
relativas ao Registro. 
14.2. Por iniciativa do município de Quixadá: 
a) A CONTRATADA não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços: 
e) Por razões de interesse público devidamente motivado e justificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos dela XII e XVII do Art. 78 da Lei n°8.666/93. 

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

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a XII e XVII do Pai. 78 da Lei n0  8.666/93; 
b) Se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado; 
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 
Subcláusula Primeira A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos subitem 
anteriores será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que 
deram origem ao registro de preços. 
Subcláusula Segunda- No caso de ser Ignorado, incerto ou Inacessível o endereço da contratada, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 
publicação. 
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Subcláusula Terceira A solicitação da contratada para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA— DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
16.1. O fornecimento decorrente do presente instrumento será acompanhado e fiscalizado por um representante 
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência ao município de 
Quixadá, como também fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer 
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregão, de acordo com o estabelecido no art. 67 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93 e demais alterações. 
Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios e, na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da municipio de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do municipio de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de até 15 (quinze) dias corridos, após 
o recebimento da Ordem de fornecimento. 
Subcláusula Quinta - A Ordem de fornecimento deverá ser entregue à CONTRATADA, no local estipulado na 
Proposta de Preços, durante horário comercial. 

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

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

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

Trav. José Jorge Metias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - Dos CASOS OMISSOS: 	 'NL PUTfrÇM? 

20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os chamados casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93 aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

CLÁUSULA V1GÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO: 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais Ibram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n8,666/93. 

Quixadá-Ce de 	de _____ 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 

Detentores do Reg. 
de Preços 

Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	 CPF: 	  

	

2. 	 CPF: 	  

Trav. José Jorge Metias, S/N 
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÕRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

Trav. José Jorge Metias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. José Jorge Matias, SJN 
Campo Velho, 63907-010 - Qulxadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P4° 	  

REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, 
MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS 

Quixadá-Ce, -de 	de 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	  celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n0  08.00212023-PERP, 

LOTE 

LICFTMTE VENCEDOR: 	 CNPJ ti 

TEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD VALOR 
uNrr4JJoRs 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE 	R$ 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 

	

EMPRESA 	 PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Municlpio de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	 n° 	Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 	 neste ato representada pelo 
Ordenador de Despesas da Secretaria da 	 Sr. 	  inscrita no CPF n° 
	 doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa 	  
estabelecida na 	  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 08.002/2023-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de camisetas personalizadas para uso em 
Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, tudo conforme 
especificações contidas no Anexo 1— Termo de Referência do edital e da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 
3.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da 
emissão da ordem de compra, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as 
condições estabelecidas no Anexo 1 - Termo de Referência do edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 
08.00 212023-PERP. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A entrega do objeto deste contrato dever ser feita no local indicado pela Secretaria de 	 correndo 
por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a 
operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, quando for o 
caso, e as demais caracteristicas que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE a- 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessário à conferénfit 
dos bens. 

Rubrica 
PARÁGRAFO TERCEIRO 	 \com IssÃun / 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo . fr' 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de 
compra de que trata a Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
41. O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias corridos, contados 
da data da entrega dos bens, no local e endereço indicado pela SECRETARIA DE 	  
Nos moldes do termo de Referência - Anexo 1 do edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o carpo, a 
assinatura e o número do CPF, emitido pela SECRETARIA DE 	  do servidor do 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabiveis; 
2. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 
3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis. 
4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez verificado o 
atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

CLÁUSULA QUINTA - DA 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 Gestor da despesa, 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 emitidas em nome da Secretaria Contratante 
do municipio de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICIPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalicias e deste termo. 
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. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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5.5. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma úni9' 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ON-LINE às certidões apresentadas, 	*Uorica 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 	 COMISSÃO fl 

CLÁUSULA SEXTA-  DA VIGÊNCIA 
6.1. O contrato terá vigência até 	 contados da data da assinatura deste termo de contrato. 
Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8,666/93, dentro do ano orçamentário. 

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO - REAJUSTE EDO REEQUILIBRIO ECONÕMICO-FINANCEIRO: 
71.1. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o indica IGP-M da Fundação 
Getúfio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
7.1.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do principia, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, 
mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida 
a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da aquisição, objetivando a manutenção do equilibrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, 'd 'da Lei Federal n°6.666/93, alterada 
e consolidada. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
8.1. PJÓm das obrigações constantes em cláusulas pró~ deste contrato, do Edital de Licitação e seus 
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe à 
CONTRATADA: 
a. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a 
execução deste contrato, dos bens adqukidos; 
b. Zelar pela fiel execução deste contrato, uUlizando-se de todos os recursos materiais e humanos 
necessários. 
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como 
transportes, frete, carga e descarga etc. 
d. Cumprir as posturas do Municipio e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 
execução do contrato; 
e. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
f. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a 
execução do contrato; 

Trav. José Jorge, SIN 
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g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejulzos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 	Rubrica 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo ess COMISSÃO flC 

responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 	 WJTftÇW 

h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciádos, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da 
execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93; 
i. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE; 
J. Oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricação. 
1. Aceitar actscirnos e supressões que se fizerem necessário para plena execução do objeto, conforme 
art. 65 da Lei 8.666193. 
rn. Bem como as obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo Ido edital. 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será feito pelo 
Servidor(a) 	 e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 
67 e 73 da Lei n°8.666. de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e fa!has eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11,2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produfividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 10 do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 
11.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução do fornecimento deverá ser verificada 
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmas, de acorda 

Trav. José Jorge, SAN 
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com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificaçõe4' 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotandor-
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 11\  
e 20  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.8, Para tanto conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus 
empregados, no inicio da execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como 
oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, 
quando disponivel. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdencládas e para como 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciádas e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vicies redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade interior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.13. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, 
previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do município de Quixadá, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a 
pessoa, fisica ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 70  da Lei Federal n° 10520, de 
17 de julho de 2.002. 

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

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

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

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

Trav. José Jorge, SIM 

Campo Velho, 63901-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	- 

WQUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 
CONTRATANTE 
13.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos 
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal flG  8666/93. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Fica ajustado, ainda, que: 
14.1.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
a) o Edital Pregão Eletrônico n° 06.002/2023-PERP e anexos; 
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca do municipio de Quixadá. 

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

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF N°: 

2. 	  
CPF N°: 

a 
Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010.  Quixadá-CE 
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ANEXO IDO CONTRATO No 

   

   

K~ ca 
CO$b1SSÃO D 
'4FJTÇÂQ LOTE 

  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. 
VALOR. 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

a- 
Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010.  Quixada-CE 



JOSÉ IVAN DE P 

Pregoeiro 

JÚNIO 

PREFEff DE e' 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 08.002/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas 
para uso em Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 10/03/2023; 2. 
Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 23/03/2023; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 23/03/2023; 4. Início da sessão de disputa de 
preços: ás 09hs00min do dia 23/03/2023, maiores informações na sala da Comissão de 
Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 11  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 
07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 08 de março de 2023. 

PUBLICAR, para circular no dia 10/03/2023, 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, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



RtbrIcj 	n 

COMISSÃO D 
lOTAÇÃO 

José lvan de ]y 

Pregoeiro 	 

o 

PREFErrURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.00212023-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de camisetas personalizadas para uso em 
Programas e Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, foi afixado no 
dia 08 de março de 2023 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a 
legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 08 de março de 2023. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



Ceará • lOdo Março de 2023 • Diário 

GABINETE Do PREFEITO 
ATO N°  09.03.00112023 

ATO]'? 09.03001/2023 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, Ricar 
Silveira, no uso das aibuições legais a que lhe conferem 
II - DOS AIOS MUNICIPAIS, Art. 89 - Inciso II aliara a) da Lei 
Orgkica do Municipio de Quixadá da Lei Orgânica do Município de 
Quixadá 

RESOLVE: 

Nomear o(a) Senhor(a) DARLAN LOPES DA SILVA, pane exercer 
o cargo em comissão de SECRETÁRIO ESPECIAL DE 
GOVERNO, vinculado ao GABINETE DO PREFEITO, 
competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo em 
referência, a partir desta data. 

Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII  N°3163 

Primeiro termo de apostilameato ao contraio n° 2023.01.09.01-13 
resultante do Processo de Adesão n°2023.01.09.01. celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Quixadá/CE através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e o senhor Francisco Evandro de Sousa 
Junior representante da empresa 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS 
EIRELI, visando o objeto do instrumento: Seri4cos de intermediação  
jmlnlsfracüo e gerençla,nento. através de sistema infonnatizado 

integrado próprio ou contratado, compatível com hardware estado 
ferminal de aceno com sistema Plug cedi Plav,  em 080, trarig  
aaulslcâo de combustível (zavollnq etanol e dieai) atrav.4ç 4, rede 
de estabelecimento credenciados vela contratada com uso de 
IccnQlo2ia Orcode ou sensor de aproximado para atendimento da.  
necessidades da frota de veículos da contratante  com a seguinte 
dotação 1601,08.244,0807.2.085; Elemento de despesas 3.3.90.39.00 
e Fonte de Recursos: 1500000000. Ficam ratificados as alterações 
praticadas no referida processo de Adesão N°2023.01.09.01 a partir 
desse Apostilamento. - 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quindá - Ceará, 09 de Março de 
2023. 

agélICARDO josÉ ARA tiO SILVEIRA 
refeito Municipal 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identtflcador:4FB4CB5D 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO CONTRATUAL PREGÃO ELETRÔNICO 

00.001/2022-PERP 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ. Prego Eletrônico n° 00.00112022-FERI' - 
Contratante!: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educação, 
Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
T,risrno, tomam público o extrato dos contratos resultante do 
processo de Prego Eletrônico a' 00.00112022-FERI': 00.00112022-
246AB: Valor global RI 22.620,00- it°  00.00112022-26SME: Valor 
global RI 16.960,00— Contratada: C H BRITO ROLIM, através de 
seu representante legal, o Sr. Carlos Hetirique Brito Roli,n. - e 
00.00I/2022-IISME: Valor global RI 6.500,00 - ti°  00.001/2022-
28CAB: Valor global RI 56.000,00 - n° 00.001/2022-30FCQ: Valor 
global RI 37.000,00 - a°  00.001/2022-32SEDET: Valor global RI 
54.000,00 - Contratada F C CUNHA FORNO, através de seu 

°O0.
resentante legal. o Sr. Francisco Carlos Cunha tinimo.utinimo.
00112022-23GAB: Valor global RI 268100,00 - a' 

00.00112022-255ME: Valor global RI 90,900.00 - a° 00.001/2022-
29SEDET - Valor global RI 3.750,00. N°: 00.001/2022-31F'CQ - 
Valor global: RI 133.800,00. N° 00.001/2022-33SEDET: Valor 
global RI 81,000,00. N°  80.00112022-34SEDET; Valor global RI 
54.000,00 - Contratada: R&R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-
ME, através do seu representante legal, o Sr Jaris da Silva Rodiiguea 
Unidades Administrativa,: Gabinete do Prefeito, Secretaria de 
Educação, Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômica e Turismo. Objeto: Contratarão de serviços para 
realizado de evento, para atender as necessidade, das divervas 
ecrerarias do munia/pio de Ouixadci/CE.  Prazo de vlgineis: até 31 
de dezembro de 2023, contados a partir da assinatura. Mlnasn pelas 
contratantes: Lorena Gonçalves Holanda Armeiro. Venizia Jardim de 
Queiroz, Antônio Clóbio Viriato Ribeiro, Raimundo Fabiano de 
Oliveira Lopes. Data das assinaturas dos contratos; II, 12, 13, 16, 26, 
27 de Janeiro e 24 de (aveleira de 2023. 

Publicada por: 
Francisco 'fliago Pessoa de Queiroz 
Código Identlflcador:D89F505D 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO N- 
2023.01.09.01 

MA LIRA COMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Secretária de Desenvolvimento Social. 

Quixadá-CE, em 27 de fevereiro de 2023. 
Publicado por: 

Francisco Tbiago Pessoa de Queiroz 
Código Identlfleador:Cl ROASÃO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE 

PREÇOS N°2023.01.30.01 - SEDUMASP 

ESTADO DO CEARÁ - MLJNICiPIO DE QUIXADÃ - AVISO DE 
ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°  2023.0I.30.0I - 
SEDUMASP. A Comissão Permanente de Licitação do Município de 
QUIXADÁ-CE, comunica que a sessão de abertura dos envelopes 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da TOMADA 
DE PREÇOS N°  2023.01.30.01 - SEDUMASP, objetivando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PÁRA EXECUTAR PROJETO DE 
ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 
122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, 
MUNICIPIO DE QUIXADÁICE, DE ACORDO COM 
CONVÉNIO Na 913048, CONTRATO N' 1076262-14, PT N 
107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, ocorrerá no dia 13 de 
Março de 2023 à. 10:00 na sala da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal deqUIXADÁ-CE. sito Trav. José 
Jorge, S/N - Campo Velho - QUIXADA-CE. 

EDMIÁSON MOTA NUNES NETO - 
Presidente da CPL - 

QUIXADÁ-CE. 09 de Março de 2023.. 

Publicado por: 
Francisco iltiago Pessoa de Queiroz 
Código Identlflcador:60ED4A43 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
SVISO DE LImAÇÁOPWOSS0V2023-nag 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadk - Aviso de 
Licitação - A Comissão de Licitações do municiplo de Quixadá toma 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônica n°  08.002/2023-PERP. do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para finura e eventual 
aquisição de camisetas personalizadas para uso em Programas e 
Projetos Educacionais da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 
Datas e Horários; 1, Inicio de recebimento das propostas: das 
08hs00min do dia 10/0312023; 2. Fim do recebimento de propostas: is 
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Oshsúomin do dia 23103/2023; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08hs01min às 08h59min do dia 23103/2023: 4. Inicio 
da sessão de disputa de preços: ás 09hs00min do dia 23(03/2023, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada 
Trav. José Jorge Matias, s/n, lu andar, Campo Velho, Quixadá-CE, 
das 07:30 ás 11:30 e no site:www.tce.ce.gov.br. 

oCeará ANOXIIJIN° 3163 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identifiicador:3467492D 

ABINETE DO PREFEITO 
ENTAR DE N°. 376, DE 06 DE MARÇO DE 

2023. 
Quvad4-CE. 08 de março de 2023- 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR— 
Pregueio. 

4'ublicado por: 
Ejancisco 'fliiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:CA4I 7884 

GABINETE DO PREFEITO 
LEI COMPLEMENTAR DE N. 375, DE 06 DE MARÇO DE 

2023. 

LEI COMPLEMENTAR DE N°. 375, DE 06 DE MARÇO DE 
2023. 

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO EM 
COMISSÃO DE ASSESSOR GERAL DO 
LEGISLATIVO DA C4ISLIIM MUNICIPAL DE 
QUIXELÕJCE, E DÁ OUTRAS PRO VIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QIJIXELÓ, Estado do Ceará, 
josÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidos pelo Ast. IS, inciso XII, Azt. 58, e Ali. 88. 
inciso VI, todos da Lei Orgânica do Município de Quixelô(CE. 
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a 
seguinte, 

Art. P. Fica criado nos termos desta Lei o Cargo de Provimento em 
Comissão de Assessor Gera! do Legislativo, designado pelo 
Presidente do Poder Legislativo. 

Au. 2°. As atribuições e remuneração estabelecidos no Anexo 1 da 
presente Lei. 

Ali. V. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão 
atendidas por conta das dotações próprias, consignadas no Orçamento 
vigente e suplementadas se necessário. 

Art. C. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixetø, Estado do Ceará, em 06 
de março de 2023. 

josÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal De Quixelô/CE 

ANEXO 

Cacos AnmrnçÕrs VENCIMENTOS 
. Meu 	Ojetori e o. VereadoTe. ne  

orit.t,çsç 	e 	dexusoInntn1c 	do, 	tnb,Iho, 
IeghsIsIiyo,4 Is Cou,Js,e.. qu.nt .olitãado, mi 
.s.imio. 	glsIativn'; 	rocopon.r 	e 	ieendar 
rinJdpn. euti,de. snocisçe, à cb,.e e 
dtmals wsli,nle. qu 	procuftnl G 	Vre.Jore. 
meü,do.e do, amunlo. e .e,e 	tnt.do 
oti.uo preflr-Iiiei ii In(enn$n dn.JSr 

MSE$SOR GERAL pemnecer à dip,,IçIo de CSnisra ne Im,&,o de 
inTerno DO LWISLATIVO npedicsu pa .eM, 	xtnÓ 	qe. 

fie rezem doennedot 	paiiklç.r da 	eaei 
ordiiiâds 	eir,ordoiár1a. e .oleite. .no.or.ndo 

iuxiIi.ndo • Me.. e ci VezcejoTcs; .udliar 
,th4die, de m...nas .ohn,dade, oficie, 
receDçbn.rdu 	.oIoridote 	e 	Li .nte,. 	peja 
cimrfr 	p, 	ço 	Is ahol.oIda. 	reuI'zt 
dcimh l-flu,Lipdas Ê mie &ee de ituoflo. per 
.ohc] oçio &, senhiorei vereedoze,. 

LEI COMPLEMENTAR DE N°. 376, DE 06 DE MARÇO DE 
2023. 

DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO DE 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA CÂMARA 
MUNICIPAL DE QC/IXELÓ/CE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÕ, Estado do Ceará, 
osÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, 

que lhe são conferidos pelo Art. 18, inciso XII, Ait. 55, e Ait. 88, 
inciso VI, todos da Lei Orgânica do Municipio de Quixelô/CE, 
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono a 
seguinte, 

Mi. 10.  Fica criado nos termos desta Lei o Cargo de Agente & 
Contratação. 

§ 1'. O Agente de Contratação será designado pelo Presidente do 
Poder Legislativo, entre os servidores adstritos a CAnina Municipal, 
inclusive dentre os ocupantes de cargos de natureza eomissionad, 

§ 2'. O servidor designado como agente de contratação do Poder 
Legislativo, fará jus a uma gratificação de função mensal no valor de 
15% (quinze portanto) sobre os seu vencimento básico. 

MI. 2°. As atribuições estão estabelecidos no Anexo 1 da presente Lei. 

Ali. 3°. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão 
atendidas por conta das dotações pr6prias, consignadas no Orçamento 
vigente e suplementadas se necessário. 

Árt. 4°. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Quixeló, Estado do Ceará, em 06 
de março de 2023. 

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal De Quixel&CE 

ANEXO 

CAROOS ATRIBUIÇÕES 

AGENTE 
coNraATAçÁo 

DE 
Ccntz 	Iaitsç., 	do 	Poder 	Etalstivo. 	toniej 	deee. 
ao.n,snhsr o tj,tfte di Iithteçho, - 	oipulso eo ploeetmtito 
Iieft.eódo e execut.r quel,çuz culre .ii4ade. uetcsiiat a boni 
ar.d,men1 	à certame ali. ]iomohog.ço. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identilleador:998C79AF 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO FINAL (FASE DE PROPOSTA DE 

PREÇOS) — TOMADA DE PREÇOS N° 2022.09.09.1 

Aviso de JulcmentoFinal (Fase de Proposta de Preços) —Tomada 
de Preços n° 2022.09.091 A CPI, da Prefeitura Municipal de 
Quixeiâ/CE, toma püblico, que concluiu o julgamento da fase de 
Proposta de Preços referente ao Certame Licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n 2022.0909.1, sendo o seguinte: Empresa 
vencedora - J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, 
por apresentar os melhores preços. Empresas desclassificadas: TELA 
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, PV ENGENHARIA 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA — ME, JAO CONSTRUÇÕES 
E SEVIÇOS EIRELI, R E SOUSA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME. AMPARO SERVIÇOS E 
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O adiantado da hora 
Mito qu.h.ban aiias't. pesa tadi uaca4i 
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c.Midaluna di &ata do p.ttido r. o Iupz & S tio 
caDAo soa piela,o isiM,.. DAli tio e soa., a. a, mamiflu 
di 	qCsdiM da iii. ida. 1,1,1 r.çIo aio éo.iein ftcllmente 
sonlan.i,Su. Ela que isto ÍeT.CaII a pn.âdento da As. 
u,mbhh.. Bv.i,dra I.I4IIA inabuçiii do um. pa.sMl fuso- 

shup. 	nos molha e da It lia T. pela prdpsia 
java. fliti!  pina pra ama do PutkI cnsuaio no pIeTM-
dada &twh nas auntthaa tona cadatls. 
,laaou . pn*lttrae$ie sopicisilsi, nomapnâbnra 
oj*jo de pnnatT. quando a h.aiii. alada - ks 
dli. do 0,na Aqui .1lnba. ao CataS. . nuto palmo 
da Pu,in de Pa iS ai. • dephtada tns, Pia. anis 
• pedi. .5.. 	..alm - Eito,.. dSsposlçia pira disputa a 
P,in di C..i. çoo.e a mandato do rek no r- 
áaia "mana que w É a nua 	nCmTI ira 5abril. 

ondi lta Coe., qu beato i,. - pua Nbo. 'a-
bóitpidoa de apc.Iç*a. quna kijur dela. Na Nata 
'a tio Cras, a bdgia Soda dtnoe. b lcd. dania da 

ie a 	inçio 4. Lib Mis' - ii - nili 
auufluaa ano& .n p.ta — iS q - Sai 
miliar 4.i tJnsa on'aba. sida 	a maMa dS. 
a Nela 	e iva tqc.1 p&ftict Na di.o. ao dia. a 
- - diinÉ r'  c.p.ah. r 2024 soa - a 
nua. - mito, nas befrajai dai .çuda. sia ainda. aia 

.fco e animação 
na validade". 

cofia sobre acirramentos 
e 4). Todos querendo 

rcunfe,ncIa  

pnbotsn.ma,d.. 	LkraTbo. PtRs0USEobalt ci,eaMa 
flr 1.praopedIt*t 
,arú 

nyno 
pS alWçi DT e PW a S como crdst a 
o amb Rcet Ok&t çallt a o ns-depes 
tsb 	Lfltç Eta O patt S 	m&róY4 
mWrO&iTaafllS eçcSrpEe 

ecotót sat a carcoata slofl 2022. DInt 
a itç.i pa 	t ntrL ,sita. 	t 

e Oc.rVs FIt 	m o 	Gitot 
S tmu pafls a all&iall as caraba is 

arao n e Cara as 

Do dizctzno da Senadora 
Aqia IeI ntc. m. 	lo.. a., plantio 
no 0 Inhcraidonal di Miíc 2 ói@ ri. bilp 
t '.6k biga. é tua as ala - é doida ada.é deuquauadil Ag.naaniq.eerta - — - - - i - 
Sabia dessa? 
'lcsle sOO... dnaa cor a 051a1 bm 
pndisdo na aqada - Apodl pt o Canadá. aiIa 1 

-e -- - coa. AaI& O.daaS do 
niAni. - Pa.c Aaan Sflvet. O DNO .4aM 

Provtblo ánho 
bda a que .wnlaca umi vil. patil lana s1 

icant lb.la a çit icnnl.00 duas v. - ice Dii Cii 
cola atara 

Iluto tdaiiaaçiea - téie&l. 	*. 
a- 

a.. - a-- a—.-o.---- a 

_. - - •_. - A- a- . - - - - - 

-- --Ao--. - - - -. - -A--- 

-*- - a--a.----- - i.- — - - . - - - 
-- 

A 

,- ___ - i*- • -. .--. a.- .A. 

• e ua.asso.i nu na5.... . i.A - in._ o.i - i - 

a_a__ .i.la L.a..e a- .m.aioiaaomim.i.* Da 

—5-- — A- - - 

--0-- c A W **- -a e - - - - te- 0. i.• ia 	- - - asa. .-- A_ia  
'e..- Iiii  

— — 

& Sisal e Sifli4.kt igb.do. damla.o. 1011 a II de narco de 1.11 a O ESTADO 

Rioe.Owroada oJaslTtsIaxonoua.çã. W,~. øbarac.rQo. es  s*tt pt.asao S Je BcaalarD pai aSvai m pIECISIO 000lil o 'r'tâo ~ da 
rnrçrcla Roca Rtar FeAo aaada de 	elo, da natatni de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 

AVISO DE HOMOLoGAA0 E AOJUOICAÇAD 
TOMADA DE PREÇOS tt 2023.Dt.14-DIV 

Objeto: contratiç$o de p.,ioa Jurídica .lp.tI.il.da a. prustiflo da .unças tttnicos de 
ar.ndamanto, pI.nij.m.nt; dui.nvolvlmunto • •xuclço de soLuçn da conuilnç4o 

institucIonal • rtIaa.a, p@bllcas. pera .t.n*r*nto das necend.de. 4.s Unl4ade, 
AdminLitrativi. da Pielejtin MupiIcip&. no Iniblto do Mualtipio de Potungl CE, contagiens 
det.Ihainuntos const.nt.. n.I1. Edital e a nexo.. Empresa nnad...: FX Senlico. 
MunleipaPi UDA. inata no cd 	0.a1 34.279.1%/Os-7s, com o .11°. mal e Ilobal de R$ 
2244t, 	Duzentos e o.. e qlatm mil a uutrocintos me.?,). para a p'ntâflo doa 
,.Mços obsto do EditeI convocat&io. 

Homologo • Ucluçi. na !onn. da tal se. I.54519L 
Rcdrluo Fervura de Um. GuImarlus-Sw.tula de Maihttiço • flwiç.4. 

GiPna Tenôtio da ma-Sw.tarl. de inhianuutur. Duns a Sandço, PúbIIc.s Miomio 
DM1.100 da San Castro. ieaM.v$. de Agikulti,'; sossegi Saymar. Radrtue. Pereira - 
Secretari, de Ctgtiga. Oetpoflo • lin*ntude; Andino.. Rjb.fro Duwte Via,. huMan, de 
Saúde; Anta.. Ia CIau.,. do. Santo. Vedara- Sacre lada de 1.Sot Frafldtco Idvu rton 
fluas de Ofluehm.- S.U. di Trnçorte; Miii. FIlia. de Aju.Ic.. Cosi.- Secretina de 
Educuçio 

Pot.1 	Ci. 7 de niaiço d 1023 
90D110G FOIflIRA DL UMA GIJ1MARÂES 

Sineta ai 

PREFEITUM MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

1ÂTO Ci Ot4Tt&TO 

P,na OelaôI, na OOO1/2O21-flRP 
Con4i.tsnta G.bt.ti do PrFuita sicrilasi. de Etiaçio. Fiandiçie Ctitur.I. SaOtIIi. 
di Dn oM,,tito Essentr~ e Tunlinio Extnio doa contratos rtt4jltante do proeislo da 
Peeglo Elettnlco Ai 0000I/1Dfl4PARP 	II2fl22.24B4S, Valor global RS 22.62000 
& Poffiturlinsul~Es Valo. global ES 16J60M0 C.atr.t.de, C 1 BÃEO RoIipn. .ir.wém de 
seu representante leii o Sr. Cada. Hinrique Mto Rolho. N 0o.00l/20~l4FSMe: Valor 
&obai ES 6.S.ot W OO.00If1012.flGA Vetor global R$ 54.000,00; N 00101/1012-
3OF4fl Valor globd ES 37100.; Ir 0000I,/2022.32SEDET: Valor global R 410O.o0 
Csitratadat F C Cunhe Rultno, através de 'au rip,et.nh.nhu soei, o Se !rinclsco Os. 
Ct.nh. Rufia. W0O1/1011-23GA$: Vai., global R$ 26*100,00, n 00.0O1/2O22-25SME 
Valor &obS ES 90S0D,00 ir 00.001J1022-IOSEOET: Vilar global R$ 3.700; N: 
00.1/2O2a-asFc Valor global ES 133.8,0O. N' CO 001/2o1a-33so€T: Valor global $ 
hl.O0; N' 000l/2O12-34SE0tTi Velor global Ri 54000.00 Contratada; RIR S.r.lçoi 
Locaçôes Ekell-ME, através de neu r.prítentante lupi, o 11 1.11 da Silva Roma-
Cabemo. Contrataç3o de serviços pita realilaflo de Ivinlos par. atender ei neceisldudes 
da, dven., secretarias do ,nunlclplo Prazo de vlflncIa: até l/IUIDI3, contados • pirtir 
da ,,s*,atura Assinam pelas contratant.i! Lo,.,,. Oonçalvu, Holanda Amoita, Veruria 
Jardim de Quujroz. Antônio Cléblo Virlato Ribeiro Raimundo Feblano de Oliveira Lopi.. 
Data das assi 'aturas dos contratos 11. 51, 13, 16, 16, 7' de jImIno a 74 de Inerulro de 
2023 

t*VISo DE LlcrgAo 

•8EGÃO ELATRÕNIcO Si otOalJlfl3.PCRP 

o pregoeIra torna pÕbIco que se .r,cootça A disposiçào do, intaressados, a 
licilaçio, do tipo menor preço por Lote, cujo 0bJetO Registro d preços pare futur. a 
eventual aquisiçIo de camisetas perionilizuda. pira uso 'itt P,ogrímai • Pratto, 
Educacional, da SecretarIa da Educ.çS. Datas e Horários. 1 14,ido de i.caknnto dai 
propo,ta, das Osh do dia 10/D3/2013; 1, tini do recebirTiento dá prapsltn: ás OIh do do 
23/03/2013; 3. Abertura e Julgamento das p,opc,t.s das OI(Ih às 03591, do dli 
13/03/ID23 4 InicIo da 5.5,10 de disputa de prflos ás 091s - dia 23/03/2023, maiores 
informações na sala da Comisso de Lidiaçlo, situada à Tsiv. José Jovg. Mitla s/, le 
andar, Campo Velho. QuixadWCE, das 0730h is IL:30h e no irwew Ice -Reter In. 

JOSf VAlI DE PAIVA JÚNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

mAMO 01 ONW.ATO 

Ésir.to de Contrato a' 	 Essuanew de LicbçlO N 2023 02 22 
Fundamento da Contrataçio: Aat fl, inciso II da La4 liderei n1 14.133/2023. Parias: 
sea,taS dO CasenvoMniu'uo Mrárlo e MiOo AAIbIIt* de Quenteie a emp.*.a Saslo 
Valente 0015 - ME. Insana no 0W' n. 45.153.209/0002 23. Olsioz Contraiaçio da, 
servii compkrne.nares 	daUndo. de con,oninçlo. a 'era..e pregado. na 0*104. 
munI ptlt&Itâilo tIttjcJonaI. desei,i°Mi,iento. ~ • Ivulgaçio do plano de 
wnns.ic.çlo. junto a Secreiwb de On.nvolyim.ato ArSi10 e Ma MibIante das,
OuInlNCL Valor Total do Os.RS 42,CO (4uafanti e dotr m real.). 'lgàod. - 
C4,alratft 12 doze) metes. Sigo Ml tIot Francisco Sgv. Um. e S.'lo Valente Gol. 0.4a de 
Asikiattia do Co.flrat OS de março de 1023. 

mUlO Dl CONTaflO ai' 2021SLl.LI 

DispeRsa de Liotaçlo Nt. 1023.01.17.2. Fundamento da Contrataçio, Alt 75, Ind.. 1 da 
F.d.n 	33fl0 	ariet !eo'etaila di Inlraiitr9tu0 do Muitiplo de ,,Asseie 

a enprela Saio Valente G015 . ME. lnscma no CNPJ n 45,153.209fl113 
Obfeiot Coanataçio de serviço, eoniple.nentsaes e%.edaflzados de coniustaçia, a leiam 
prestado. naaloçio de material publtdtlzio ustltcclosi4 d.ia.ivS,llnheflto. .auo4o. 
dinip çso da plt - e miataçlo. Junto ao Secratadi aa lidraiiflsura do ...Detida   
QiiteIflJCL Valor Total do Contato: ES 4OJ 	quarenta mIl e odocentos reaisj 
viginda do Caninos, 12 doze) n'ires. Slgnsthiio.; Guilherme de Uma e S.vpo ValenI. 
Gol.. Data de M,lo.tIn do Contreto 07 de niars da 1023 

EXTRATO DE 03~ 

Estrato de Contrito M 2023.OLLI.3.1 . bispnse de Udtaçio se, 2033.02,57.3 
Fundamento da Contrataçio: Alt. fl, Indio II da La' Federal a' 14.133/2011. Partes 
G. 	

' 
bnete das Pr.1.lto da QLieIõ/CE e. en,presa Senis Valente Gol. ME. Inscrita no CNP) 

n 43,l53.209/1.23. Objetoz Contnraçáo de serviços cornplem,ntar.i eip.cIallz.do. da 
comunlcaçlo, a serem prestados na criaçIo de mataria i 'elo 111 rio i nititucloaci, 
de.invoivimanto, .x.cuflo • dlvulpçlo do piano de com.nlcsç%o, Junto ao Gabinet. do 
PreFeito do Munidplo ti.Qulxelô/CE. Valor total do Contrato: ES 45 500,0 quarenta e 
cinco mil a saiscínitos 0.151. Vlanci. do Contrato: 11 doze 1 meseL Si1 nata rios: pra nc isco 
Falo Soar.. da Araú» e Sacio Valente riais. Data de Assinatura do Contrato. 07 da março 
di 2023, 

EXTM'TO Dl CONtRATO 

Extrato de contrato na 2013.02.24.3,1 . Dispensa de Licitação Ni. 2013.02.24.3. Fundamento 
da Contratiçlo: Art. 75, inciso lida Lei Federal ni 54533/bI1. Fades: Secretaria de 	aç EdsIo 
do Municipio R. QuituIÕ/CE a a empresa Sacio Valente riais ME. Inscrit, no a'WJ 5' 
45,1S3.10/0001-23. Objíto, Contratação de serviços compien.untareas e.pedalleadoi de 
camunleaçio, a leram prestado, na criaçào de matinal ..e. b,atltixlonal 
d.senvoMn,.nto, .ncuçio • dMiigaçio do plano de comunlcaço. tinto. Secrataib * 
Eduçaçio do MunIcip de Qul..l6/CE. Valor Total do Contrato; Ri 43.200,00 quar.ntos e fria 
mil a emes mo, des.i. VêncIa do Contrato; 12 doa,) -S Sip,atttoa lide lisa. Cladit da 
iv.ira ...,Ia.e Sino Valente Goa. Dat, de Assinatura do ConDito; 09 de nt.i%o de 

1023 

EXTAAIØ DE EO*ITPIÂTO 

Latrato de contrato na 2023S2.16.5.1, Olspsna de Lkit.çio Nt 202103.16,5. 
da Contretaçioz fie. 75. Indio II da WI Fedarel Ai 4 33/20 	Partes Sacra 
lpdraestru-sura e a empresa h.p Finura Gatale - ME. ieiot. no DiPi e. O74DtDlI/OI-
37. Objeto: Aqu~ de matariar de npiduent. destinado .o ateMlawno d SenitaIl. 
di Infmae,tutitura do Município de QSal6/a. Valor 701.1 do Coatratat li U.M. 
(quarenta e si.. mli a qià,henios leal, e s.te.. cinta'ao.) V1ØnØ. do Cc.itrato Mi 11 

z..nb.o d1023. Sn.tânms. GShirine - lima. Marte rateiRa Fenvita O lvi.. 
Data de As.atura do Co estrava a ai da niarço de 2033. 

RESULTADO DE AflAMFITO 
TOMADA 	Ç0 	22S4044 

Ajlgainaito Floal Fas, de Proposta der Pt.ço.) r Tomada de Praço, na 2022.0t02.L 
A CPL da 1. Municipal - QSnlO/CE. morsa pilco, que condulu o 

j11ag1.ito da lese de Propaga de Preços rumam. ao C.,t.,na Ucitetd^ na nodalSade 
Tomada de Preço, n 2O21.O2.L. 'indo o sukdit Empresa varadora .2? Serviço.. 
lençois LIDA - (r par apresentar os melhor.. preço.. Empresas da.dasilfmc.das. AAN 
Egigenhada EEU, 07 Comioes E SFrnlÇOS [JECU - EPP1 Roma Construtora (IMU - ME, 
Ara•uala Enpreendln,entos CREU - M6 Ram.Pl,o Serviços e Obras LTOA ME, 12 
ConitmuçMs e sendço, L 	E, Elo Co'ntniças • Enwru.ndlinantos E1RW, A 1 $ 
Con,tuçõ ServIços Eventas tIRaI - ME. T A França ServIços - ME1 WU Construções a 
Serv.ços BREU - P9. Flay Engenharia !nipraandiin.ntos e San, EIRIU ME, Tuotonlo 
Caist Con*c, E IND. Serviços LIDA. ME. Consinitora ASIE.14 LTOA . ME, tietroçampo 
Sorviça. Con5truçbe, LiDA, H 8 Serviço. de Con,truçlo EIREU . ME. Prime EMPREEN% 
incorporadora e Sery. LOA, por de,ct,prImento ID Item 4.2,1. ilIneu 	do Editil 
Coo,ocatddo Saralva En,prt.ad e Serviços EmItI e 55 Enipreendiroento, e ServIço. LTDA 
- ME. por descunipnimento, aos te,,, 4.2.1. alinie Ç e 4.2 .1 do SaNeI Convotatõ,lo 
untos. Con.trsuç8es e ServIços trOA por dascumprimento ao itani 4.1.1 do EdItal 
Concotdn1o. 

Maiores lnformaç5ai, Na sal, da CPL na Rua Pedro Gomis de Araójo, ,/n, 
Centro - Qulaeiø . Ceará, no endereço aletrnico; cpiquiaeiomalI.carn ou pelo teielcnu 
(S8 35711210. 

Qtjlxilô/CC, 9 de março de 2013. 
FRANOSCA RAQUEL DE OLiVEIRA 

Pr.ideIita da Con,lnto 

RESULTADO 01 JULGAMENTO 
PREGÃO ElETRÔNICO Na zoaol.2,.3 

A Pregoeira Oflc'ii do Municiplo de Qulrel4'CL torna pbilco o JUlgamento do 
Preglo Eletrônico n 202302.23.1 sendo o ugulnt empress Viva Diatribuidora d. 
Produtos ITDA - ME vencedora unto sai Lotes Cl. 03, 03, 04 e 05 

A mesma Id declarada habilitada por, cumprir i nieçralsr.nt. a, nlgêncla, 
EditaIbsIrnas, 

ffifornnaç.s: Na sala da Cons.ss2o da ikttaçlo, Prelsimuni Murpal de Qu&l, 
sIlo na Rua Pu&o Gani., d. A,aIo. V. Ceirno, ou por tul.fon. (IS) 3571 1220 

QIUtreIJCE, 9 da março - 2023 
FRANCISCA RAOUFL Cl OLPfllA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBJM 

AVUO O! ALJIUÇAO 

Altar.ç5o 01 do Edital de tintaçio Tomada de praça N9 701190113-TP 
Pne.sdente da O'. toma pública, a Alteração 02 do Edital do Processo 

Lititalant eh 0201110129-TP, usos ate. Caitnatação de ampla,, para obre de 
'aí ointujlaçlo • readellação do prédio da nova Cà,n.a M..ijapel de Qi.taenrnobnVtl, 
ttntomn. rWP Na 3470 • lernio de Conatr.o Nt 1I3jODADES/2022. mue, entri 
nutrem a !eo'etarh de Cidade e o rnunhcWo, de (nuns d S.asS de 
Deseswolsglmento Untei,, e Wraesuutura dete mi,adpso, ei,, virtude do novo i,orâ,io de 
abertura que - no prdürio mi 1/03/2 

A* demais Wuepii.A.a se usnttam na Interna na - da oonu.slo de 
tit.cSo, sItuada a Rua a4sasei*iot SaMano Pinto, 707, Centro. Qutíeran,oblPTVCe 

halos., ~,no endereço sitei no liorâno das 01k às 121, ou pelo 

JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AIEVEDO NETO 

NEULTAOO DO mLGMIENIO 
TOMAD& 01 PISÇO5 Na 5010401234P 

O Presidente da ComIssão Peri,,inenle de Udtaço, tom. póbRco o Resultado 
do Julgamento de la. da Propostas da Preço da rosnada de Preço 149 0601040113-1ff, 
*6á anil., dos documentos de Propostas da Praça.. 101 CLASSIFICADA" propostas dar 
utrpivasi Li Construtor, e imobIliária Brilhante Ltda - Ri 399.903,21 25 ABRAV 
Constnjçôe.. Serviço,, Eventos a Locações CirelI 	Ri 403.831,51; 3' Clezlnildo 3 da 
Atn,elda Cointruçb.a - Ri 401.939,54, 41 Sertão Construç.s. Serviços e Locações Ltds - ES 
402 ,444,93. e 11 r.Ii,mã Construção a Locação Ltd. . M$ 407 EM,49. E OESCLASSiFICAOA 
• proposta da empresa; Açcturo Construções • Serviços Ude - Ri 1,332,700,24. 

Assim a Comlsílo Permanente de Ljduç$o declara vencedora e emprega 
C,nstutora a Imobiliária Onllhantu Ltde coo, o valor global de Ri 399.985.27 trezentos 
noventa • nove mi e novecentos a oitenta e dato reais e vinte e sete centavosj Portanto 
fica ab.rto o prazo racurial, conlormu preceitua o artigo 109. inciso 1, letra b, da tal 
Federal R- atI/93. 

Maiores lnlormaçaes, na sede da Conllssão de Licitação com mesmos Pua 
Monsenhor Soles- Pinta, 701. CEP 63.800-000 - Qulienimobim/CE no horário dai 085' As 
131, ou pelo alt, w*w.teu.ce.ov br/llcltacoes. 

JOSE MAC DOWEL TEIXEIRA AZEVEDO NETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO CLITRÓNI Nt 3020123411111 

o Prq~ torna público, para conl,ucln,unto dos literessado,, que no 

prttlmo dia 14/03/2023, ài 091, horário de Iriaa/O(, e,t.d reafliando lotação, cujo 
objetos RegÀstro da preços vsamsdo utuzas e ev.nuuuli aquliIçee de masettl de 

.vpedl.ntu para àtaMer a, necessIdades das diversas secretarias da Pr.itura. tudo 

conIOçn,. espedilteções aiIdas no Termo de Referencia constante no, Meios do Ediui 

o qual •ncontr.s. nu  (atar, na lede de comissão de 1~ situada a Rua Monsenhor 

€eSl.nc Pinto, 707. Centro. Outera,msolilm/CI: no endereço eletrtnk www bIl.Ortke - 

osso Idundilcado no Sil - actuo pdt&o' a no pontal www tce.ce4ot.br  

Matos. nforiti.c8.i. no endereço citado, no hosái,o das O€ 55 521 

JOSE MAC DOWEl. ITIXEIM AZEVEDO NETO 

c___ ela- e..a,e. .,_LflJ i se iaaiioot. IOP 


