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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00312023-PERP 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: Secretaria da Educação. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para atender as necessi 
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: www.bflcompras.org.br  'Acesso Identificado no Iink -licitações'. 

1. INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 1710312023 
2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08hs00mln do dia 30103/2023 
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h901min às 08hs59min do dia 30103/2023 
4. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às O9hs00min do dia 30/03/2023 

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

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital; 
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação; 
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico financeira e 
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços; 
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto; 
S. CONTRATANTE: O Município de Quixadá que é signatário do instrumento contratual; 
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato com a 
Administração Pública; 
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará 
os procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução 
dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando 
não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação 
ao edital e recursos contra seus atos; 
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 
02 servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do pregão; 
9. AUTORIDADE SUPERIOR: 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 
Município de Quixadá mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021. 
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à 
prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 	 ÀW 
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14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: documento vinculativo, obrigacional, com carac rjs ": .. promisso 
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e v.ndições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas; 
15. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente; 
16. ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços; 
17. ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE: Órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços. 

1 - DO OBJETO 
1.1 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades da 
Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

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

2- DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO. 
2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa 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 País, cadastrados ou não no 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá e que satisfaçam a todas as condições da legislação 
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis com o objeto da licitação e previamente 
credenciadas perante a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realização do 
pregão, mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante 
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e 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 
www.bllcompras.org.br, acesso "corretoras". 
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site 
da Bolsa. O licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu operador devidamente 
credenciado junto à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderes específicos de sua representação no 
pregão. 
b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação. 
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 
eletrônico. 
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio. 
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2.4 - Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, qu- - enham sido - 
aplicadas, por força da Lei nQ 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fará pesquisa no site 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase de habilitação, declarando inabilitadas os licitantes que se enquadrem 
nesta situação; 
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Quixadá; 
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 90, seus incisos e parágrafos, 

¶ 	da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações; 
2.5 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
2.6 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
2.7 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico 
(licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL. 
2.8 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transforidos para o aplicativo 'Licitações' constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br  
2.9 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer corretora de mercadorias associada á Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.10 -A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora contratada para 
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno 
conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. 
2.11 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos 
de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa. 
2.12 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 
salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL; 
2.13 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
2.14 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de 
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa 
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, poderá ser obtida no site 
www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas. 
2.15 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de 
tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade; 
2.16 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação 
de serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002; 
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2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sis' -t:.-rão 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 W, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de 
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bllcompras.org.br; 
2.19 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou 
através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL por ele indicada, junto 
à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, até o horário 
fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

3- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando 
também para a data e horário do início da disputa. 
3.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao 
certame; 
3.3 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e 
o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.5 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes termos: 
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n°10.520/2002, que satisfaz plenamente 
todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art. 40,  VII da Lei n° 
10.520/2002. 
c) A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante. 
d) Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 
do instrumento convocatório e seus anexos. 
e) A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às 
sanções previstas na legislação de regência, sem prejuízo de qualquer sanção criminal cabível. 
f) Até a abertura da sessão, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente cadastrada ou 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 utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
3.7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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. 
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3.7.2- A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 	 execução 
do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
3.7.2.1- Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 
3.7.3- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93). 
3.7.3.1- Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
3.7.4- A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 
preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 
desclassificação. 
3.7.5- A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
3.7.6- As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 
disponíveis na internet, após a homologação. 

4- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
4.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e 
local indicados neste Edital. 
4.2- O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. Também será desclassificada a proposta que identifique 
o licitante. 
4.3- A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 
por todos os participantes. 
4.4- A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 
na fase de aceitação. 
4.5- O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase 
de lances. 
4.6- O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
4.7- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8- O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
4.9- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas no Edital. 
4.10- O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11- O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o 
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados 
pelo sistema os respectivos lances. 
4.12- Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto",  em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
4.13- A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da 
sessão pública. 
4.14- A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
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 	egistrado em 
primeiro lugar. 
4.18- Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.19- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.20- Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato 
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.21- O Critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Lote, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 
4.22- Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23- Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto n°8.538, de 2015. 
4.24- Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
4.25- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direito, 
no prazo estabelecido no subitem anterior. 
4.27- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28- A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que 
só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
4.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 31, § 
2°, da Lei n°8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1- no pais; 
4.29.2- por empresas brasileiras; 
4.29.3- por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 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 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital à 
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 9° do a . ; 'o Decreto n.° 
10.024/2019. 
4.35.2- Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão n°1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
4.35.3- Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
4.35.4- Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentaras provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
4.35.5- Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 
no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
4.35.6- O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 
24h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta. 
4.35.7- O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
4.35.8- Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 
características do material ortado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 
4.35.9- Os licitantes deverão colocará disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização 
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 
manuseio, quando for o caso, 
4.35.10- Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá 
a sessão, informando no "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 LC n° 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
4.35.15- Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 
5.2- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br . 
5.3- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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5.4- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedora existência de Ocorrências Impedi 	• - .-s, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 
5.5- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
5.6- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
5.7- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
5.8- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 
5.9- Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
5.10- Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
5.11- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
5.12- Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.003/2023-PERP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DO LICITANTE: 

5.13- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.13.1 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 
sua emissão e consulta pela Internet, ao Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 
ao respectivo site. 
5.13.2 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 
instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
5.13.3 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 
referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e 
deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenienternente, 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 dentre 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. 

 	o  'flE1I T 
5.14.1- HABILITAC 0 JUR DICA: 
a) NO CASO DE EMPRESÁRIO INDMDUAL: 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 INDMDUAL - MO: CertifldW&W'.ndição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de 
autorização expedido pelo órgão competente; 
OBS: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 
f) CÓPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) sócio(s), 
quando se tratar de sociedade; 

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

5.14.3- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
Provas de reqularidade, em plena validade, para com: 
a) a Fazenda Federal (Certidão de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portada Conjunta RFB/PGFN no 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 domicilio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
d) Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT; 
OBS: Caso não seja declarado o prazo de validade da certidão em seu contexto, será considerada o prazo de 30 
(trinta) dias da sua emissão. Para efeito de sua validade.  
5.14.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
5.14.3.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores; 
5.14.3.3 - A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação. 

5.14.4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
5.14.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento executados, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, 
usuária do fornecimento em questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. 
5.14.4.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
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5.14.4.3. Em havendo dúvida acerca da veracidade do documento, o pregoeiro e Equ;¼P!W'Io,  poderão 
promover diligência, a fim de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade Técnica em questão, e: 
1- Constatada a veracidade, será confirmada a habilitação da licitante; 
II- Constatada a não veracidade, a licitante será inabilitada, sendo o fato encaminhado à Procuradoria Geral do 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 

5.14.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
5.14.5.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data não superior a 30 (trinta) dias. 
5.14.5.2. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento 
judicial do plano de recuperação judicial nos termo do art. 58 da lei n° 11.101/2005. No caso da licitante em 
recuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação. 
5.14.5.3. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, 
inciso 1, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores; 
5.14.5.4. No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em 
jornal de grande circulação e do registro na junta Comercial; 
5.14.5.5. No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura 
e encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na junta Comercial - constando 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 7° da constituição federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 
8.666/93 - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou 
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. Sugere-se o modelo 
apresentado neste edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF 
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
b) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que tem conhecimento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. 
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
habilitada e que seja possível identificar quem assinou; 
c) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, 
de que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu 
todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. 
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível 
identificar quem assinou; 
d) Declaração da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins, 
sob as penalidades cabíveis, de não haver Fatos impeditivos quanto a nossa participação em licitações ou 
contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste 
edital, em papel da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF da firma 
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível identificar quem assinou. 

6- ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO: 
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6.1- Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CN 	, essaivando-se 
aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os 
estabelecimentos-sede e filiais - da licitante. 
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem 
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado. 
6.3- Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, não sendo admitido 
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados quando 
solicitado; 
6.4- As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso exigidas neste 
edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) 
dias anteriores à data de abertura da sessão. 
6.5- Ao Pregoeiro poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante 
obrigado a apresentá-los no prazo mimo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o 
fazendo, ser inabilitada. 

7- DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL deverá ser providenciado até 01 
(um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No horário e 
data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas pela regularidade 
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pelo Pregoeiro 
com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-á 
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas que 
tenham atendido às exigências deste edital. 
7.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes. 
7.4 - No caso de desconexão com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando 
possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 
7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 
7.6 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, 
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
7.7 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusão do 
mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das 
propostas. 
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade das ofertas no que se refere à 
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 exercício 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 p 	quãl,  porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
7.10 - Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de 
referencia definido pela administração pública. 
7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, e os 
presentes à sessão serão comunicados. 
7.12 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, ao Pregoeiro realizará análise dos documentos de 
habilitação do licitante classificado em 20  lugar, e assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao 
edital, podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o 
mesmo declarado vencedor do certame. 
7.13 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se foro caso, será concedido o prazo de 15 (quinze) minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
7.14 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
7.16 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 
direito. 
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as 
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.19 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste 
Edital. 
7.20 - Somente serão aceitas as objeções mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
a) O endereçamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixadá; 
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos 
comprobatórios) se foro 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 jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra razoados: 
d) O pedido, com suas especificações. 
7.21 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos 
devidamente fundamentado à autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.02412019). 
7.22 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
7.23 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora 
e homologará o procedimento licitatório. 
7.24 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a sessão será 
suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema. 
7.25 - O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes. 
7.26 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
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7.27 - Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalni'wUjrt!.o. Não serão 
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/au subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela Licitante. 
7.28 - A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes, no endereço 
eletrônico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/  - Portal de Licitações dos Municípios do Estado do Ceará, bem 
como no flanetógrafo do município, e ainda no campo próprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhado 
no endereço de e-mail, quando informado pelo recorrente na peça recursal. 
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e mamar sua 
reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos. 
7.30 - Ao Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e outros 
documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para assuas decisões. 
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessões serão registrados em ata divulgada 
no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão. 
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente situação regular, 
no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da homologação e da adjudicação 
através do ato de rescisão e retomará os autos do processo o Pregoeiro. 
7.33 - Ao Pregoeiro retomará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, observada a 
ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
7.34 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta 
licitação realizar-se-á no primeiro dia útil 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, §11  da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
7.36.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("cflafl, e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

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

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

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

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 cont-'4:.s específicos 
consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de 
contrato. 
11.2. 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 ri2  8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: Na licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábit'. 

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

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
13.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante lavratura da respectiva ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, subscrita pelo Município, através da(s) Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) 
Secretário(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes. 
13.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Preços (ANEXO IV) a ser celebrada. 
13.1.2. Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão obedecer às 
disposições elencadas na Ata de Registro de Preços anexa a este edital. 
13.2. Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de Quixadá-CE convocará o licitante 
vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital. 
13.2.1. O Licitante Vencedor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da convocação, para subscrever a 
Ata de Registro de Preços. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo município de Quixadá-CE. 
13.2.2. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
13.2.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das Cartas 
Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse 
público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa aos autos 
processuais. 
13.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizados com o 
recebimento da Autorização de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora. 
13.2.4.1. A Nota de Empenho será encaminhada ao 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 municipais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
13.4. A Ata de Registro de Preços só poderá ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65 
da Lei n.° 8.666/93. 
13.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 10  do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 7.892/2013) 
13.6. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá 
pelo prazo de até 12 (doze) meses. 
13.7. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, nem ao menos nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
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legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 	 de 
condições. 
13.8. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, 
quando o Município optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, 
que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado. 
13.9. O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no quadro de avisos da Comissão de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá-CE e ficarão á 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 econômico-financeira. 
13.14. Para efeito de definição do preço de mercado serão considerados os preços que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo Município para determinado item. 
13.15. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município poderá convocar os demais 
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas condições do 10  colocado ou 
revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

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

15- DO PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo MUNICÍPIO, na 
proporção da entrega dos bens licitados, segundo as autorizações de fornecimento/ordens dá 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 
editalícias e deste termo. 
15.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
15.5. Para cada Ordem de 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. 
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16.1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 o 	..' os, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
16.1.1 - Ensejar retardamento da realização do certame. 
16.1.2 - Cometer fraude fiscal. 
16.1.3 - Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 
16.1.4 - Apresentar documento ou declaração falsa. 
16.1.5- Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame. 
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo. 
16.1.7 - Cometer fraude na entrega do produto, e 
16.1.8 - Descumprir prazos. 
16.2 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual penado, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera cível e criminal, além de muitas estipuladas na forma a seguir: 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo 
Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação. 
b) Multa de 03% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, na entrega do produto, sobre o valor 
global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
cl) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 
c.2) Desistência de entregar o produto. 
16.4 - As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo. 
16.5 - O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do pagamento, momento em que a 
unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA. 
16.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de Quixadá serão aplicadas à 
CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a 
Administração. 
16.7 - A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
16.8 - As sanções previstas no item 16.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
16.8.1 - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
16.8.2 - Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
16.9 - A inexecução total ou partia! 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: Iicitacaoquixada.ce.gov.br, ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço ao Setor de Licitação, Rua José Jorge Matias, s/n, Bairro Campo Velho, 
CEP n°63.907-010, Quixadá-Ce. Destinado ao Pregoeiro Oficial. 
17.3 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser env 	regoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, no endereço indicado no Edital. 
17.6 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 
anexos. 
17.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendemos prazos previstos no certame. 
17.7.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
17.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 
administração. 

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

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

20• DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
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20.2 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimida' "IC 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 desatendirnento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde que 
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de Pregão. 
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
20.6 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
20.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Quixadá. 
20.8 - E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, inclusive Fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta 
pessoa, do presente processo licitatório; 
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, 14 de março de 2023. 

Ve 	"7".im .' ;.- iroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
1.1. Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades da 
Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

JUSTIFICATIVA 
2.1. 	Tal demanda tem o objetivo de suprir as necessidades dos materiais gráficos, visando suprir as demandas 
das Escolas de Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil do município de Quixadá e Secretaria da 
Educação em seus mais diversos seguimentos, tendo em vista que tal material é essencial à continuidade e 
manutenção dos serviços escolares, realizados pela gestão escolar e como pedagógico. Assim, em face de 
inexistirem nos quadros atuais da Administração Pública servidores e maquinários com as habilidades para 
execução das atividades de Impressos Gráficos, e considerando também que tais atividades não constituem objeto 
da instituição, a alternativa da terceirização se traduz em otimização para esses serviços, haja vista a economia de 
gastos e tributos sociais com pessoal e aquisição de maquinas. Assim, a contratação de pessoa jurídica para a 
prestação dos serviços é fundamental, pois se trata de medidas essenciais ao serviço público. 

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 possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado por esta unidade gestora, conforme disposto no art. 30, incisos II, III e IV do Decreto 
7.892/2013. 

3. 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 licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, 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 princípios da eficiência e economicidade, é 
Imprescindível 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-
ia Câmara — TCU; 

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

LOTE 1— DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UND CITO 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

/ 

1.1 

BOLSA 	PERSONALIZADO 	EM 	PLÁSTICO 
TRANSPARENTE -Especificação: Bolsa personalizado em 
plástico transparente, com compartimento interno. Bolso 
na lateral, 38x28cm. 

UNO 2.250 3966 89.235,00 

1.2 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO - Especificação: Crachá de 
identificação em PVC, com cordão e caixa 

UND 
- 

150 19,20 2.880,00 
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1.3 
CARIMBO AUTOMÁTICO TAM. MÉDIO - Especificação: 
confecção de carimbo automático tamanho médio. Com  
insumos por conta da Contratada. 

UNO 38 1.793,60 47,20 

1.4 

LIXEIRINHAS 	PARA 	CÂMBIO 	DE 	CARROS 	- 
Especificação: Lixeirinha para câmbio de carros a serem 
confeccionadas em TNT, em cores Diversas, tamanho 26 x 
17cm, área personalizada: 16 x 20cm, aproximadamente. 

UND 38 700 1 266,00 

1.5 
PLACA 	DE 	INAUGURAÇÃO 	EM 	ACRILICO 	- 
Especificação: placa de inauguração em acrllico tamanho 
90 x 60cm com alongadores e Instalação. 

UND 
- 

23 1.372,49 
- 

31.567,27 
- 

1.6 
PLACA EM METALOM E LONA - Especificação: Placa 
com estrutura em metalom e lona para identificação das METRO 

QUADRADO 150 309,97 46.495,50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI R$ 112237,37 

LOTE 2— DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

2.1 

BOLSA 	PERSONALIZADO 	EM 	PLÁSTICO 
TRANSPARENTE -Especificação: Bolsa personalizado em 
plástico transparente, com compartimento interno. Bolso 
na lateral, 38x28cm. 

UNO 750 39,66 29.745,00 

22 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO - Especificação: Crachá de 
identificação em PVC, com cordão e caixa 

UNO 50 19,20 960,00 

2.3 
CARIMBO AUTOMÁTICO TAM. MÉDIO - Especificação: 
confecção de carimbo automático tamanho médio. Com  
insumos por conta da Contratada. 

UND 12 47,20 566,40 

24 

LIXEIRINHAS 	PARA 	CÂMBIO 	DE 	CARROS 	- 
Especificação: Lixeirinha para câmbio de carros a serem 
confeccionadas em TNT, em cores Diversas, tamanho 26 x 
17cm, área personalizada: 16 x 20cm, aproximadamente. 

UNO 12 7,00 84,00 

2.5 
PLACA 	DE 	INAUGURAÇÃO 	EM 	ACRILICO 	- 
Especificação: placa de inauguração em acrílico tamanho 
90 x 60cm com alongadores e Instalação. 

UNO 7 1.372,49 9.607,43 

2.6 
PLACA EM METALOM E LONA - Especificação: Placa 
com estrutura em metatom e lona para identificação das 
escolas. 

METRO 
QUADRADO 50 309,97 15.498,50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 2 R$ 56.461,33 

LOTE 3— DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNO QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

3.1 CARTAZ A3 PRETO E BRANCO - Especificação: Cartaz 
A3 preto e branco, papel couchê 60k, impressões variadas. 

UNO 1.500 2,98 4.470,00 

32 

CONVITE COLORIDO A5 (I0XI5CM) 4X4 CORES, 
PAPEL COUCHÊ 60KG - Especificação: Convite colorido 
A5 (lOxlScm) 4x4 cores, papel croché 60k9, uma dobra, 
arte e prova, Variáveis. 

UNO 1.500 1,73 2.595,00 

3,3 
CRACHÁ 	PERSONALIZADO 	PARA 	EVENTO 	- 
Especificação: Crachá personalizado para evento papel 
80k com cordão, 4x0 cores. 

UNO 3.750 8,92 33.450,00 

3.4 
FOLDER COLORIDO A4 (297X210MM) 4X4 CORES. 
Especificação: Folder colorido a4 (297x210mm) 4x4 cores, 
papel couchê, 50k duas dobras, arte e tinta Escala. 

UND 1.500 1,97 2.955,00 

3.5 
PANFLETO 4X4 CORES A5 (15X21 CM) - Especificação: 
Panfleto 4x4 cores a5 (15x21 cm) papel couche brilho 
115g, vários modelos. 

UNO 3.750 0,91 3.412,50 

3.6 
PASTA 	PERSONALIZADA 	PAPEL 	SUPREMO 	- 
Especificação: 	Pasta 	personalizada 	papel 	supremo, 
31x44cm aberta, com bolso, 4x0 cores. 

UND 7.500 2,45 18.375,00 
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3.7 
CERTIFICADOS A4 EM PAPEL AP 60K OFF-$ET «i 
CORES VARIADAS - Especificações: Certificados - A4, 
papel AP 60K off-set, 4x1 cor variáveis. 

UND 1.500 
"4!» n• 

1,67 2.505,00 

3.8 CONVITES 	NO 	TAMANHO 	10CM 	X 	01CM 	- 
Especificação: Convites tamanhos: 10cm x 07cm UNO 1.500 2,07 3.105,00 

3.9 
CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CURSO - 
Especificação: 	Certificados 	de 	conclusão 	de 	curso 	- 
colorido- tamanho a3 papel 40 kq. 

UNO 2.250 1,07 2.407,50 

310 CERTIFICADOS AS, 	IXO CORES PAPEL 60K - 
Especificação: Certificados aS, IxO cores papel 60k. UNO 750 1,15 862,50 

3.11 
PANFLETO PRETO E BRANCO DE TAMANHO 02 no A4 
- Especificação: Panfleto preto e branco - tamanho 02 no 
A4. 

UNO 3.750 0,23 862,50 

312 PANFLETO COLORIDO DE TAMANHO 02 no A4 - 
Especificação: Panfleto colorido tamanho 02 no a4. UND 2.250 0,83 1.867,50 

3.13 
CARTAZ COLORIDO DE TAMANHO A3 - Especificação: 
Cartaz tamanho a3 medida 30x42crn, impressão offset 
4x0, papel couchê 120g. 

UNO 1.875 2,46 4.612,50 

314 PANFLETO 	COLORIDO 	DE 	TAMANHO 	A4 	- 
Especificação: Panfleto colorido frente e verso 02 no A4. UNO 1.500 1,14 1.710,00 

3.15 
CONVITES 	EXIBIVEIS 	TAMANHO 	20X13 	CM 	- 
Especificação: Convites exibíveis tamanho 20x13 cm papel 
60 kg. 

UNO 2.250 2,28 5.130,00 

3.16 PANFLETO COLORIDO - FRENTE E VERSO - 
Especificação: Panfleto colorido - frente e verso 04 no A4. UNO 1.500 1,08 1.620,00 

3.17 
PANFLETO PRETO E BRANCO - FRENTE E VERSO - 
Especificação: Panfleto preto e branco - frente e verso 04 
no A4. 

UNO 2.250 1,18 2.655,00 

3.18 
CONVITES COLORIDOS EM PAPEL 40K - Especificação: 
Convites coloridos (tamanho 1 Scmx2lcrn) papel 40k. Com  
arte e insumos por conta da contratada. 

UNO 1,500 1,97 2.955,00 

3.19 
CARTAZ A3 PRETO E BRANCO EM PAPEL COUCHÉ 
60K - Especificação: Cartaz a3 preto e branco em papel 
couché 60k, impressões variadas. 

UNO 150 1,92 288,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 3 R$ 95.838,00 

LOTE 4- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

4.1 CARTAZ A3 PRETO E BRANCO - Especificação: Cartaz 
A3 preto e branco, papel couchõ 60k, impressões variadas. UND 500 2,98 1.490,00 

4.2 

CONVITE COLORIDO AS (I0XI5CM) 4X4 CORES, 
PAPEL COUCHÊ 60KG - Especificação: Convite colorido 
A5 (10x15cm) 4x4 cores, papel croché 60kg, uma dobra, 
arte e prova, Variáveis. 

UNO 500 1,73 865,00 

4.3 
CRACHÁ 	PERSONALIZADO 	PARA 	EVENTO 	- 
Especificação: Crachá personalizado para evento papel 
80k com cordão, 4x0 cores. 

UNO 1.250 8,92 11.150,00 

4.4 
FOLDER COLORIDO A4 (297X210MM) 4X4 CORES. 
Especificação: Folder colorido a4 (297x21 Omm) 4x4 cores, 
papel couchê, 50k duas dobras, arte e finta Escala, 

UNO 500 1,97 985,00 

4.5 
PANFLETO 4X4 CORES AS (15X21 CM) - Especificação: 
Panfleto 4x4 cores as (15x21 cm) papel couche brilho 
11 5q, vários modelos. 

UNO 1.250 0,91 1.137,50 

4.6 
PASTA 	PERSONALIZADA 	PAPEL 	SUPREMO 	- 
Especificação: 	Pasta 	personalizada 	papel 	supremo, 
31x44cm aberta, com bolso, 4x0 cores. 

UNO 2.500 2,45 6.125,00 

4.7 
CERTIFICADOS PÁ EM PAPEL AP 60K OFF-SET 4X1 
CORES VARIADAS - Especificações: Certificados - A4, 
papel AP 60K off-set, 4x1 cor variáveis. 

UNO 500 1,67 835,00 

4,8 CONVITES 	NO 	TAMANHO 	10CM 	X 	07CM 	- 
Especificação: Convites tamanhos: 10cm x 07cm 

UND 500 2,07 1.035,00 

Trava José Jorge Matias, SIN 
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4.9 
CERTIFICADOS 	DE CONCLUSÃO 	DE CURSO - 

Especificação: 	Certificados 	de 	conclusão de 	curso 	- 
colorido- tamanho a3 papel 40 kg. 

UNO 750 
'1 ~w11111-113~ 
1,07 802,50 

410 CERTIFICADOS AS, 	IXO CORES PAPEL 60K - 

Especificação: Certificados aS, 1 x cores papèl 60k. UND 250 1,15 287,50 

4.11 
PANFLETO PRETO E BRANCO DE TAMANHO 02 no M 
- Especificação: Panfleto preto e branco - tamanho 02 no 
A4. 

UND 1.250 0,23 287,50 

4.12 PANFLETO COLORIDO DE TAMANHO 02 no M - 
Especificação: Panfleto colorido tamanho 02 no a4. UNO 750 0,83 622,50 

4.13 
CARTAZ COLORIDO DE TAMANHO A3 - Especificação: 
Cartaz tamanho a3 medida 30x42cm, impressão offset 
4x0, papel couchê 120g. 

UNO 625 2,46 1.537,50 

414 PANFLETO 	COLORIDO 	DE 	TAMANHO 	M 	- 
Especificação: Panfleto colorido frente e verso 02 no A4. UNO 500 1,14 57000 

4.15 
CONVITES 	EXIBIVEIS 	TAMANHO 	20X13 	CM 	- 
Especificação: Convites exiblveis tamanho 20x13 an papel 
60 kg. 

UNO 750 2,28 1.710,00 

4.16 PANFLETO COLORIDO 	FRENTE E VERSO - 

Especificação: Panfleto colorido - frente e verso 04 no A4. UNO 500 1,08 540,00 

4.17 
PANFLETO PRETO E BRANCO - FRENTE E VERSO - 
Especificação: Panfleto preto e branco - frente e verso 04 
no A4. 

UNO 750 1,18 885,00 

4.18 
CONVITES COLORIDOS EM PAPEL 40K - Especificação: 
Convites coloridos (tamanho 15cmx21cm) papel 40k. Com  
arte e insumos por conta da contratada. 

UND 500 1,97 985,00 

4.19 
CARTAZ AS PRETO E BRANCO EM PAPEL COUCHÊ 
60K - Especificação: Cartaz a3 preto e branco em papel 
couchê 60k, impressões variadas. 

UNO 50 1,92 96,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 4 R$ 31.946,00 

LOTE 5- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

5.1 

PAPEL TIMBRADO 4X0 CORES TAMANHO M EM 
PAPEL AP 24K0 - Especificação: Papel timbrado 4x0 
cores tamanhas A4 em papel AP 24kg em blocos de 
lOOxI. 

BLOCO 3.000 2,30 6.900,00 

5.2 
TERMO DE MATRICULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 
Especificação: Termo de matricula - educação Infantil - 

tamanho A4. Com  insumos por conta da contratada. 
UNO 3,000 1,26 3.780,00 

53 

TERMO 	DE 	MATRICULA 	PARA 	ENSINO 
FUNDAMENTAL 1. Especificação: Termo de matricula 

- 

ensino fundamental 1 - tamanho A4. Com  insumos por 
Conta da contratada. 

UNO 4.500 0,99 4.455,00 

54 

TERMO 	DE 	MATRICULA 	PARA 	ENSINO 
FUNDAMENTAL II - Especificação: Termo de matricula 

- 

ensino fundamental II - tamanho A4. Com  insumos por 
conta da contratada. 

UNO 4.500 1,54 6.930,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 5 R$ 22.065,00 

LOTE 6- DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

6.1 
ENCADERNAÇÃO COM CAPA, CONTRA CAPA E 
ASPIRAL - Especificação: Encadernação com capa, 
contra capa e espiral até 500 folhas. 

UNO 375 4,66 1.747,50 

6.2 
FOTOCOPIA PRETO E BRANCO NO TAMANHO M - 
Especificação: Fotocopia preto e branco tem. A4, papel 
ap75g. 

UNO 3.000,000 0,67 2.010.000,00 

Trav. José Jorge MatIas, SIN 
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6.3 FOTOCÓPIA M - PAPEL 40 KG - Especificação: 
Fotocópia A4 no papel 40 kg. UND 3.750 0,68 2.550,00 

6.4 
IMPRESSÃO VARIÁVEL A3 PAPEL COUCHÉ - 
Especificação: 	impressão variável A3 	papel 	couché 
brilho SOka 4x0. 

UNO 2.250 3,30 7.425,00 

6.5 
IMPRESSÃO A3 PAPEL COUCHÊ BRILHO 601( - 
Especificação: Impressão a3 papel couchê brilho 601k em 
cores variáveis 

UNO 1.500 3,30 4.950,00 

6.6 IMPRESSÃO 	COLORIDA 	EM 	PAPEL 	M 	- 
Especificação: Impressão colorida em Papel A4. UNO 3.750 1,05 3.937,50 

6.7 
IMPRESSÃO A4 - PRETO E BRANCO - Especificação: 
Impressão A4 - preto e branco papel AP 24K dados 
variáveis. Com  insumos por conta da Contratada. 

UND 3.750 0,43 1.612,50 

6.8 
IMPRESSÃO 	DE 	PAPEL 	COLORIDO 	MODELO 
OIJTDOOR - Especificação: Impressão de papel colorido 
modelo outdoor (m2). 

METRO 
QUADRADO 375 22,30 8.36250 

6.9 TRANSFER TAMANHO A3 - Especificação: Transfer 
tamanho A3. 

UNO 750 2,53 1.89750 

6.10 
CÓPIAS 	EM 	PAPEL 	OFÍCIO 	COLORIDO 	- 
Especificação: Cópias em papel oficio, tamanho A4 
colorido, com insumos por conta da contratada. 

UNO 747.750 0,87 650.542,50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 6 R$ 2.693.025,00 

LOTE 7- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

7.1 
ENCADERNAÇÃO COM CAPA, CONTRA CAPA E 
ASPIRAL - Especificação: Encadernação com capa, 
contra capa e espiral até 500 folhas. 

UNO 125 4,66 582,50 

7.2 
FOTOCOPIA PRETO E BRANCO NO TAMANHO A4 - 
Especificação: Fotocopia preto e branco tem. A4, papel 
aplsq. 

UND 1.000.000 0,67 670.000,00 

7.3 FOTOCÓPIA A4 - PAPEL 40 KG - Especificação: 
Fotocópia A4 no papel 40 kg. 

UNO 1.250 0,68 850,00 

7.4 
IMPRESSÃO VARIÁVEL A3 PAPEL COUCHÊ - 
Especificação: 	impressão variável A3 papel couchê 
brilho 8Oka 4x0. 

UND 750 3,30 2.475,00 

7.5 
IMPRESSÃO A3 PAPEL COUCHÊ BRILHO 601( - 
Especificação: Impressão a3 papel couchê brilho 60k em 
cores variáveis 

UNO 500 3,30 1.650,00 

76 IMPRESSÃO 	COLORIDA 	EM 	PAPEL 	A4 	- 
Especificação: Impressão colorida em Papel A4. 

UNO 1.250 1,05 1.312,50 

7.7 
IMPRESSAO A4 - PRETO E BRANCO - Especificação: 
Impressão A4 - preto e branco papel AP 24K dados 
variáveis. Com  insumos por conta da Contratada. 

UNO 1.250 0,43 537,50 

7.8 
IMPRESSÃO 	DE 	PAPEL 	COLORIDO 	MODELO 
OUTDOOR - Especificação: Impressão de papel colorido 
modelo outdoor (m'). 

METRO 
QUADRADO 125 22,30 2.787,50 

7.9 
TRANSFER TAMANHO A3 - Especificação: Transfer 
tamanho A3. 

UNO 250 2,53 632,50 

7.10 
CÓPIAS 	EM 	PAPEL 	OFICIO 	COLORIDO 	- 
Especificação: Cópias em papel oficio, tamanho A4 
colorido, com insumos por conta da contratada. 

UND 249.250 0,87 216.847,50 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTEI R$ 897.675,00 

LOTE 8- DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO 

[TEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

8.1 
IMPRESSAO DIGITAL EM LONA OU ADESIVO - 
Especificação: Impressão digital em lona ou adesivo, 

UNO 375 46,33 18.123,75 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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[TEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO R$ 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO R$ 

9.1 
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA OU ADESIVO - 
Especificação: Impressão digital em lona ou adesivo, 
acabamento em cano ou ilhós tamanho 120 x 80cm. 

UND 125 48,33 6.041,25 

92 
BOTONS EM ADESIVOS - Especificação: Botons em 
adesivos -diâmetro 7x10cm. 

UNO 1.250 2,60 3.250,00 

9.3 
ADESIVO EM FOLHA A3 EM CORES VARIADAS - 
Especificação: Adesivo em folha A3 em cores variadas 

UNO 2.000 2,33 4.660,00 

9.4 
ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO - 
Especificação: Adesivo para identificação de veiculo 
impressão digital 4x0 colorida. 

METRO 12 18,65 223,80 

9.5 
IMPRESSÃO DE ADESIVO PVC - Especificação: 
Impressão de adesivo PVC - 2,Om x 1,0m. UND 25 37,51 937,75 

96 
BANNER 120 X 80 CM EM LONA - Especificação: 
Banner 120 x 80 cm em lona, colorido, modelo variado. 

UND 150 105,67 15.850,50 

9.7 

ADESIVO REFLETIVO TIPO 3M OU SIMILAR - 
Especificação: Adesivo refletivo tipo 3m ou similar, com 
impressão em serigrafia em diversas cores, tamanhos 
6x1 1cm. 

UNO 125 33,91 4.238,75 

9.8 
ADESIVO PARA USO EM VEÍCULOS —12 X 15 CM - 
Especificação: Adesivo para uso em veículos - 12 x 
15cm - Adesivo par carro - identificação de Motorista 

UNO 7 2,53 17,71 

•1 

acabamento em cano ou ilhós tamanho 120 x 80cm. "M "" 
8.2 BOTONS EM ADESIVOS - Especificação: Botons em 

adesivos - diâmetro 7x1 0cm. UNO 3.750 260 9.750,00 

8.3 ADESIVO EM FOLHA A3 EM CORES VARIADAS - 
Especificação: Adesivo em folha A3 em cores variadas UNO 6.000 2,33 13.980,00 

8.4 
ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO - 
Especificação: Adesivo para identificação de veiculo 
impressão digital 4x0 colorida. 

METRO 38 18,65 708,70 

8.5 IMPRESSÃO DE ADESIVO PVC - Especificação: 
Impressão de adesivo PVC - 2,Om x 1,0m. UNO 75 3751 2.813,25 

8.6 BANNER 120 X 80 CM EM LONA - Especificação: 
Banner 120 x 80cm em lona, colorido, modelo variado. UND 450 105,67 47.551,50 

87 

ADESIVO REFLETIVO TIPO 3M OU SIMILAR 
Especificação: Adesivo refiedvo tipo 3m ou similar, com 
impressão em serigrafia em diversas cores, tamanhos 
6x1 1cm. 

UNO 375 33,91 12.716,25 

8.8 

ADESIVO PARA USO EM VEÍCULOS - 12 X 15 CM - 
Especificação: Adesivo para uso em veículos - 12 x 
15cm - Adesivo par carro - identificação de Motorista 
e/ou passageiro cadeirante ou idoso. Adesivo feito em 
vinil ret.ortado de alta qualidade e durabilidade. 

UNO 23 2,53 58,19 

8.9 
ADESIVO 	LEITOSO 	M2 	Especificação: 	Metro 
quadrado de adesivo veniculo impresso a base de 
solvente. 

METRO 
QUADRADO 38 63,30 2.405,40 

 

8.10 
FAIXA EM LONA FRONT LIGHT - Especificação: Faixa 
em 	lona front Iighl 480g, com impressão digital e 
acabamento em Madeirit ou Ilhós - M2. 

UND 38 73,85 2.806,30 

8.11 
BANNER EM LONA COLORIDA TAMANHO 1,20M X 
0,90CM - Especificação: 	Banner em lona colorida 
tamanho 1,20m x 0,90cm. 

UND 75 143,33 10.749,75 

8.12 
BANNER 70X3OCM - Especificação: Banner 70x30cm 
em lona, colorido e modelo variado, com arte e insumos 
por conta da contratada. 

UNO 15.000 43,30 649.500,00 

8.13 
CONFECÇÃO 	DE 	ADESIVOS 	DIVERSOS 
Especificação: Confecção de adesivos em tamanho a4, 
ficando a arte por parte da contratante. 

UNO 75 11,16 837,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 8 R$ 172.000,09 

LOTE 9- DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ME OU EPP 
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Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

e/ou passageiro cadeirante ou idoso. Adesivo feito em 
vinil recortado de alta qualidade e durabilidade. 

9.9 
ADESIVO 	LEITOSO 	M2 	- 	Especificação: 	Metro 
quadrado de adesivo veniculo impresso a base de 
solvente. 

METRO 
QUADRADO 12 63,30 759,60 

9.10 
FAIXA EM LONA FRONT LIGHr - Especificação: Faixa 
em lona front Iight 480g, com impressão digital e 
acabamento em Madeidt ou Ilhós - M'. 

UNO 12 73,65 886,20 

9.11 
BANNER EM LONA COLORIDA TAMANHO 1,20M X 
0,90CM - Especificação: 	Banner em lona colorida 
tamanho 1,20m x 0,90cm. 

UND 25 143,33 3.583,25 

9.12 
BANNER 70X3OCM - Especificação: Banner 70x30cm 
em lona, colorido e modelo variado, com arte e insumos 
por conta da contratada. 

UND 5.000 43,30 216.500,00 

9.13 
CONFECÇÃO 	DE 	ADESIVOS 	DIVERSOS 	- 
Especificação: Confecção de adesivos em tamanho a4, 
ficando a arte por parte da contratante. 

UNO 25 11,16 279,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 9 R$ 257.221,81 

4.3. VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 4.998.475,60 (quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). 

5. 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.° 8.666/93, da Lei n.° 
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 vícios 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 
envoMdos, 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 MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo 
fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições 
editalícias e deste termo. 

Trav. José Jorge Metias, SIN 
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7.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas a6&rnecedor, 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. 
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 nQ 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; 
6.4. 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 compatibilidade com as obrigações 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 e/ 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 pecuniariamente; 
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 previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, 
ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Quixadá por eventuais autuações administrativas 
e/ou judiciais uma vez que a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se 
transfere à Prefeitura Municipal de Quixadá 
9.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos 
sociais, trabalhistas e previdenciários 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. 
10.2. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao 
que dispõe o item anterior, instrumento de nota fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o 
atestado faz vinculação. 
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 
Município para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo, aplicado às sanções administrativas 
cabíveis, conforme a legislação vigente. 
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11. DA GÉRENCIA DE CONTRATOS 
11.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Helma 
Brita de Oliveira, Gestora de Contratos. 

12. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
12.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor preço, observado as 
especificações e parâmetros 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. Descumprir prazos. 
13.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE, e no caso 
de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e no contrato e das demais cominações legais. 
13.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a advertências, suspensões 
e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais 
na esfera 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) 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. 
13.4. As multas previstas nas alíneas 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 Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá será aplicada à 
CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no item anterior. 
13.8. As sanções previstas no item 13.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 
13.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 
13.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos. 
praticados. 
13.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a outra Empresa, sem prévio 
assentimento do órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as 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 
	 '7 
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14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de conformidade com os 
artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal no 8.666/93, 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; 
II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência 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 ilícito), 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 específicos 
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°8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: aNa licitação para 
registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil". 
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ANEXO II- PROPOSTA PADRONIZADA 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08.00312023-PERP 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica 08.003/2023-PERP 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

OBJETO: Registre de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades 
da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO: 

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

E-MAIL: 

AGÊNCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA: 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Lote 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND CITO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

Valor total do Lote - 
Obs: Repetir a tabela acima para os demais itens, quando houver 

Valor Global da Proposta R$ 	(por extenso) 

CONDIÇÔES GERAIS 

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

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

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

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

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

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

LOCAL E DATA 

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

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

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

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

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 
32, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

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

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

(CE), 	de 	 20 

DECLARANTE 
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ANEXO IV- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

Aos XX dias do mês de XXXX de _____ o município de Quixadá, inscrito no CNPJ N° 	/ 	-._, com 
sede à 	  através da Secretaria Municipal de 	 sendo facultado seu 
uso pelos órgãos da administração direta e indireta, nos termos da Lei Federal N° 8.666/93, Decreto Federal n° 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n°9.488, de 
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alterações, e suas alterações, bem corno pelas normas e 
condições estabelecidas, e em face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n°  
08.003/2023-PERP para a inclusão no Sistema de Registro de Preços, e HOMOLOGADO pela Secretaria 
RESOLVEM: registrar os preços para Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, 
para atender as necessidades da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, por um período de 12 (doze) meses, 
tendo sido, o referido Menor Preço por Lote, oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para o item n° - foi 
classificada em 11  lugar o licitante vencedor 	 , representada pelo Senhor Sr. 	, inscrito 
no CPF n°. 	, que entre si, justo e avançado a presente ata, devidamente precedida da licitação, realizada na 
modalidade PREGÃO, conforme o Processo n° 08.003/2023-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 materiais gráficos, para 
atender as necessidades 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 período de 12 
meses. 

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

medicamentos fornecidos. 
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências para o FORNECIMENTO referentes ao 

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

Subcláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da convocação. 
b) indicar, no mínimo, um funcionário para acompanhar a execução do FORNECIMENTO, devendo constar nome 
completo, função, n° do Documento de Identidade e n° do CPF. 
c) realizar o objeto desta licitação, de acordo com o Edital, Termo de Referência e a proposta apresentada. 

Trav. José Jorge Metias, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	ir 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitacão 

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

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO: 
Subcláusula Primeira - O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
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 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. 
Subcláusula Quarta - Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devoMdas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
Subcláusula Quinta - Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma 
única nota fiscal/fatura. 
Subcláusula Sexta - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta 'ON-LINE" às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Publica que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas à 
utilização do Sistema de Registro de Preços 
Subcláusula Primeira- Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
Subcláusula Segunda- Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e frituras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
Subcláusula Terceira- Os órgãos usuários não serão obrigados a contratar o FORNECIMENTO registrados dos 
fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para o 
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de FORNECIMENTO em 
igualdade de condições. 
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Subcláusula Quarta - 0 município de Quixadá através da Secretaria indicada será o órg. 4 -tCveI pelos atos 
de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que 
solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitido o pedido. 
Subcláusula Quinta - Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão dos 
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. Os 
pedidos serão formalizados por intermédio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma só vez e não 
houver obrigações futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de FORNECIMENTO nas 
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Sexta: As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes (Conforme ai?. 1° § 
3° do Decreto n°9.488, de 30 de agosto de 2018). 
Subcláusula Sétima: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. (Conforme 
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 utilização de forma 
correta; 
5.2. Consultar previamente a administração do município de Quixadá, objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida; 
5.3. Verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado local, informando o município de 
Quixadá eventuais desvantagens verificadas; 
5.4. Encaminhar a administração do município de Quixadá cópia da respectiva nota de empenho, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informações sobre a contratação efetivamente realizada; e 
5.5. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente Ata, 
informando a administração do município de Quixadá qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular. 

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

CLÁUSULA SÈTIMA- DO 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 fornecedoras, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos 
PRODUTOS registrado; 
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever 
os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato 
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados; 
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho; 
d) observar, durante a vigência da presente ata que nas aquisições sejam mantidas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as 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 corno comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas. 
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Subcláusula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao intere 	• •, 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. 
§ 12 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores. 
§ 22  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
- convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
§ 32 Quando o preço de mercado 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 cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

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

CLÁUSULA DÈCIMA— CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 
10.1. O município de Quixadá será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro 
de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuáiios, 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 
Muras ou por empenho e Ata de Registro de Preço (se houver) de fornecimento nas hipóteses que se fizerem 
necessárias cláusulas de obrigações futuras. 
Subcláusula Segunda - A Administração não emitirá qualquer Pedido de fornecimento sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 
Subcláusula Terceira O extrato do contrato, quando realizado, será, em qualquer hipótese, publicado na 
imprensa oficial, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fornecimento ao licitante ou, quando for o 
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preço de fornecimento. 
Subcláusula Quarta - O Pedido de fornecimento será formalizado por intermédio de: 
a) Nota de empenho e autorização de fornecimento se o fornecimento for de uma só vez; ou Ata de Registro dq 
Preço (se houver), no caso de existirem obrigações Muras; 

Trav. José Jorge Metias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	g 
QU IXADA 

Gabinete do Prefeito 
Comissão Permanente de Lieltacão 

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 licitatódo, será indicado o segundo classificado, e assim 
sucessivamente. 
Subcláusula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP não poderá ultrapassar o limite máximo previsto no 
Termo de Referência, no período de 12 meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA— DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DO RECEBIMENTO: 
Os ITENS serão: 
a) Recebidas provisoriamente, por intermédio de um responsável a ser designado pela Secretaria requisitante 
para posterior comprovação da conformidade e quantidade do objeto com as especificações constantes na Ordem 
de FORNECIMENTO; 
b) Recebidas definitivamente, após comprovação da compatibilidade dos itens com as especificações e 
conseqüente aceitação, 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 convocatório. 
Subclúsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos. 
Subcláusula Segunda - Os itens deverão ser prestados com validade mínima de 60 (sessenta) dias, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: 
Subcláusula Primeira: Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
garantirá o contraditório a ampla defesa antes de aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 
estabelecido no Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total ou parcial do 
fornecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Federal, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o município de Quixadá pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea V. Referida penalidade 
é de competência do município de Quixadá. 
Q As penalidades previstas nas alíneas "d' e 'e poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação 
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato 
licito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
g) Ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou municípios e, será excluída do 
Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 40  da Lei 10.520/2000, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa e do contraditório, quem: 
1-convocado no prazo de validade da sua proposta não assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital. 
2- Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Ata de Registro de preços; 
3- Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
4- Comportar-se de modo inidôneo; 
5 Deixar de fornecimento ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
6- Cometer fraude fiscal; 
7- Falhar ou fraudar na execução deste Pregão. 
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na 
condição anterior: 
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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 Capítulo IV da Lei n°8.666193. 
Subcláusula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pelo município de Quixadá, em relação a um dos eventos arrolados na alínea agn,  a CONTRATADA ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
Subcláusula Quarta - As sanções previstas na alínea 'g" poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com 
as de multa, elencadas nas alíneas "b' e "c" da subcláusula primeira, descontando dos pagamentos a serem 
efetuados. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREÇOS: 
14.1. A CONTRATADA terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado o contraditório e ampla defesa: 
A pedido; 
a) Comprovar está o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) Seu preço registrado se tomar, comprovadarnente, inexequível 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 condas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n° 
6.666/93; 
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 tomar superior àqueles praticados 
no mercado; 
b) A CONTRATADA perder qualquer condição de habilitação exigida no Pregão para Registro de Preços; 
c) Por razões de interesse público devidamente motivado elustificado; 
d) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos Incisos de 1 a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 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 município de Quixadá 
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93). 
Subcláusula Segunda - O fornecimento dar-se-á de acordo com a necessidade do município de Quixadá e será 
faturado em conformidade com a Ordem de serviços. 
Subcláusula Terceira - A execução do fornecimento deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, 
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA. 
Subcláusula Quarta - O prazo máximo para atendimento aos chamados será de 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17.1. O Sistema de Registro de Preços independe de previsão orçamentária. Isso porque não há obrigatoriedade da 
contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar a existência de recurso. Com  base no art. 70, § 20  do 
Decreto Federal n°7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: 'Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil'. 
Subcláusula única - As despesas do exercício subsequente correrão à conta da dotação consignada para esta 
atividade, ficando adstritas ao respectivo crédito orçamentário. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO: 
Subcláusula Primeira - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do 
fornecedor, assegurará ao município de Quixadá o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de 
recebimento. 
Subcláusula Segunda - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, 
constituem motivos para a rescisão da contratação: 
a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao 
município de Quixadá; 
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do 

4 	município de Quixadá. 
Subcláusula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será 
admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o 
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condições de habilitação. 
Subcláusula Quarta - O município de Quixadá é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 
artigo 79, inciso 1, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e 
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO: 
19.1. O município de Quixadá providenciará a publicação resumida desta Ata trimestralmente, nos termos do art. 15, / 
§ T da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS CASOS OMISSOS: 
20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Edital, os cha s ,  casos omissos, 
estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregão, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO: 
21.1. As questões decorrentes da utilização desta Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no município de Quixadá, Seção Judiciária do Estado do Estado de Ceará. 
E, por estarem de acordo, lavrou—se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e 
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Município, conforme dispõe o artigo 60, da 
Lei n! 8.666/93. 

Quixadá-Ce, de 	de _____ 

SIGNATÁRIOS: 

Órgão Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura 
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Nome do 

Representante 

Cargo CPF RG Assinatura 

TESTEMUNHAS: 
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2. 	 CPF: 	  
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ANEXO 1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1. SECRETARIA DE 	 
ORDENADOR DE DESPESAS: 

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

RELAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REGISTRADOS 

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

Trav. José Jorge Matias, SIN 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 	  

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

Quixadá-Ce de 	de 	 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n° 	  celebrada entre o 
município de Quixadá e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados por item, em face à 
realização do Pregão Eletrônico n° 08.003/2023-PERP. 

LOTE 

LICITANTE VENCEDOR: 	 CNPJ N° 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND CITO  
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTALTD R$ 

VALOR TOTAL DO LOTE - R$ 

/7 
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ANEXO V— MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° 	 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM, DE 
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	 E DO OUTRO LADO, A 

	

EMPRESA 	 • PARA O FIM QUE A 
SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria da 	com 
sede à Rua 	 no 	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 Q n.° 	  neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). 	  portador(a) do CPF n° 	  apenas 
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LEGAL: 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposições no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n°8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigências estabelecidas neste Edital, nos termos do 
Pregão Eletrônico n° 08.003/2023-PERP, e resultado da licitação, devidamente homologada por seu 
Ordenador de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato 
independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA• DO OBJETO: 
2.1. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de materiais gráficos, para atender as 
necessidades 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 05 (cinco) dias úteis, 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° 08Á103!2023-
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 características que os identifique. Deverão acompanhá-los 02 (duas) vias da fatura 

Trav. José Jorge, SIN 
Campo Velho, 63901-010 - Quixadá-CE 
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comercial com as suas especificações detalhadas ou documento equivalente, necessánb~e -ncia 
dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os equipamentos deverão ser entregues pela CONTRATADA e estarem em plena condição de consumo, 
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 
4.1.0 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 Ido edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, 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 cabíveis; 
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 prejuízo 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 município de Quixadá-Ce. 
5.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente 
mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos subitens anteriores, 
observadas as disposições editalícias e deste termo. 
54 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, SFN 
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5.5. Para cada Ordem de omp Autorização de omecimento, o omecedor deverá' M1j7i7P nica 
nota fiscal/fatura. 
5.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE' às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

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

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO - REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
7.1.1. 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 índice IGP-M da Fundação 
Getúlio 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 príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, 
mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida 
a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração da aquisição, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65. II, 'd° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada 
e consolidada. 

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será feito pelo 
Servidor(a) 	 e consiste na verificação da conformidade da entrega dos bens licitados e da 
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 
67 e 73 da Lei n°8.666, de 1993. 
11.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser 
realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato 
como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
11.2.1. Nos termos do art. 67 Lei n°8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 
fiscalizar a execução do fornecimento, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do fornecimento e do contrato. 
11.4. A verificação da adequação da execução do fornecimento deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos nos anexos do edital. 
11.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do fornecimento, deverá comunicar à autoridade 
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 mesmos, de acordo 
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com o estabelecido no edital e na proposta, in armando as respectivas quantidaWMaVroções 
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso, conforme o caso. 
11.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° 
e 2° 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 disponível. 
11.9. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e 
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da 
fiscalização. 
11.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições 
de habilitação, bem como a falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 
FGTS ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatória e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei n°8.666, de 1993. 
11.11.0 contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à 
execução do fornecimento alocada. 
11.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
como 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, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2.002. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o Mcaput" 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 "caput" desta cláusula, poderão ser aplicadas as 
multas conforme legislação vigente. 

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

PARÁGRAFO QUARTO 
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
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PARÁGRAFO QUINTO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores correspondentes às 
multas que eventualmente forem aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA 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 no 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A Contratada reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, 
prevista no artigo 79 da Lei Federal no 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° 08.00312023-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 esra 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. 

)0000~ 	 XXXXXXX 

Secretario(a) de 	 Razão Social 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

	

1. 	  
CPFN°: 

	

2. 	  
CPFN°: 
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ANEXO IDO CONTRATO 

LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND. QTD. 
VALOR. 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR TOTAL DO LOTE - 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão de 
Licitações do município de Quixadá toma público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico no 08.003/2023-PERP, do tipo menor preço por lote, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para 
atender as necessidades da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 17/03/2023: 2. Fim do recebimento de 
propostas: às 08hs00rnin do dia 30103/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 
08hs01min às 08h59min do dia 30/03/2023; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00min do dia 30/03/2023, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à 
Trav. José Jorge Matias, sln, 10  andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá-CE, 15 de março de 2023. 

PUBLICAR, para circular no dia 1710312023, nos seguintes veículos de comunicação: 

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

UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 

Trav. José Jorge, SIN 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	Ir 

QUIXADA 
Gabinete do Prefeito 

Comissão Permanente de Licitação 

  

4j;t tc., 
(& 

\ 	 r 

	  c 
Rubrica 	"' 

COM($SÂO DE 
1crn; ?ÂI) 

  

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

  

Certificamos que o Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 08.003/2023-PERP, cujo objeto é 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais gráficos, para atender as 
necessidades da Secretaria da Educação de Quixadá-Ce, foi afixado no dia 15 de março de 
2023 no flanelôgrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/CE, 15 de março de 2023. 

Trav. José Jorge, S/N 
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



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° 08,003/2023-PERP, do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto é Registro de preços para flitura e eventual 
aquisição de materiais gráficos, para atender as necessidades da 
Secretaria da Educação de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de 
recebimento das propostas: das 08hs00tnin do dia 17/03/2023; 2. Fim 
do recebimento de propostas: às 08hsoomin do dia 30/03/2023; 3. 
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59min do 
dia 30/03/2023; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 
09hs00min do dia 30/03/2023, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 10 
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30 ás 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

sosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR - 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identfficador:97078446 

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA N° I5.03M01/2023 

Portaria de N° 15.03.001/2023, de 15 de Março de 2023 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DESIGNAÇÃO 
DE FUNCIONÁRIO(A) PÚBLICO MUNICIPAL 
PARA EXERCER A FUNÇÃO DE OUVIDOR(A) 
SETORIAL. 

O(A) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
QUIXADÁ, ESTADO DO CEARÁ, LADY DIANA ARRUDA 
MOTA, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: 

Art. 1 - Designar senhor(a) ocupante do cargo de Ouvidor(a) Geral, 
para exercer a função de Ouvidor(a) Setorial, vinculado à Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Art. 20  - Os efeitos desta Portaria não gerarão ônus para os cofres 
públicos. 

Art. Y - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, 15 de Março de 2023 

LADYDIANA ARRUDA MOTA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:A213932A 
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GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO'!?  N°2023.03.16.1 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 
2023.03.16.1. A Presidenta da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL torna público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob n°2023,03.16.1. Objeto: 
Contratação de serviços a serem prestados na manutenção preventiva 
e conetiva, bem como, ampliação do sistema de iluminação pública 
de domínio do Município de Quixelô/CE. Data e horário da 
abertura: 04 de Abril de 2023, às OShOOmin. Observação: Os 
protocolos poderão ser feitos em dias anteriores a abertura do 
Processo no horário de 7hrs as lI hrs. em dias de expediente, urna vez 
que, a tarde o expediente é exclusivamente interno.  Na data marcada 

Ceará, I7de Março de2o23 
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CRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
PORTARIA N° 16.03.001/2023 

PORTARIA N° 16.03.001/2023 

DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ 
OUTRAS PKOVIDIÊNCIAIS. 

A Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições 
legais, competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo e 
referência, que lhe são conferidas pelo Ato n° 04.01.006/2021 e Art. 
89, II, alíneas c e h da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO Oficio n° 042/2023 - GAB/SME, da Secretaria 
Municipal de Educação, no qual solicita Instauração de Processo 
Adrhinistrativo Disciplinar à servidor público municipal; 

CONSIDERANDO É assegurado sola servidor/a o direito de 
requ,erer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse 
legitimo, conforme disposto no art. 112 da Lei Complementar n° 001 
e 23/11/2007 (REGIME JURIDICO DO SERVIDOR MUNICIPAL 
E QUIXADÃ). 

RESOLVE: 

Art. 10 - Intaurar Processo Administrativo, para apurar possíveis 
irregularidades praticada pela servidora EVANDRO LUIS DE 
SOUZA ARRAIS, no cargo de GUARDA PATRIMONIAL 
MUNICIPAL, admitido em 04/11/2010, sob matrícula n°00896645, 
a fin de apurar suposto cometimento de transgressão associado ao 
exetcicio do cargo, incorrendo falta grave, de abandono de cargo, 
conforme o artigo 140, incisos, II da Lei Complementar n° 001 de 
23/11/2007 (Regisit4 Jurídico do Servidor Municipal de Quixadá), 
bem como outros que surgirem no decorrer do processo. 

Art. 2 - Designa os servidores estáveis nomeados pelo Ato a° 
04.01.23112021 que nomeia ALISHARMES SARAIVA DE 
ALMEIDA - Secretário de Comissão do Procedimento 
Administrativo Disciplinar, Ato n° 04.01.230/2021, que nomeia 
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Membro de Comissão 
do Procedimento Administrativo Disciplinar, Portaria n° 
010,1.006/2023, que designa ANA MARIA DA COSTA - Presidente 
da Comissão do Procedimento Administrativo Disciplinar, a 

• ncaminbar relatório conclusivo à Secretaria Municipal de 
Adrlinistração, no prazo de 60 dias, prorrogável por mais por igual 
período, conforme dispõe o parágrafo único do Art. 153 da Lei 
Corhplcrnentat 

Art. V - Ao processado é assegurada ampla defesa, podendo 
inclusive, ser assistido (a) por advogado, que acompanhará o processo 
em todos os seus termos, até a sua conclusão. 

Aflo 40  - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e revogando 
as disposições em contrário. 

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

Paço da Prefeitura Municipal de Quizadá - Ceará. 16 de Março de 
2023. 

R6RERTA GLICYA DE sÀ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identiflcador:EIAE34C2 

aCkETABIA DE EDUCAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 
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OLÍTICA 

MACÁRIO BATISTA 

POLITICA 

Presidente eu sinal verde pata nomeações 
após seral rtado porAxtbur Um de que o nflo 
• a$çndimento aos aliados pode levara derrotas 

siánificativas no legislativo 

Uma sosans depois de manta o n'intato di. Comuna-
eaçaee. Jusccbo Pilha gowrno dedeiba Itaasr argos de 

'segundo n'alio pan oorssegst apoio um votaçëca os Cosa- 
gr 	bani, * Comiam Patiaarentar Mista de istq.aêoite 
(CPMO dos aros gulplstaa de a & Janeba alada bosseflel. 
o União Brasil. partido de puecalina que Irei diretoria doa 

Ç 	Concha, do Piando Nsclonal de DaeisvoMmeetb da caiu- 
.a (PNDE) e do Depsrtamenro Nadoarni da Obras tostem 
- Sacas (Doses). O Valia ansi tarsb&n ficai com si pie-
aldlrsdas da Telebrela e da Companhia de DeaemuMmenro 
dos Vala do São Prsndsco edo Parnnhs (Codevisü, entre 
outros postos mtratóglmt Ao empresas e aepardç6c, lotes-
do? se essvnlvcrtm cm esehndalo. de corrupção ao longo de 
vtltsa goivcnss. Opsesidenie Lula todas Lula da Si.. data 
sinal verde para as osaacaç&s após ter sido 'laudo pelo 
perslskatedaClnzam. Malar Lira (PFnAL de que a demo-
la em atender os ~poderia tara o Unido de ocos ter-
daro mandato começar mal. com  deitou, ulgnl&alivas na 

t do 'pacote' pisa o tinIdo Brasil. o govereo 
deatravosi. a pente desta sanam, cargos prometido. pan o 
MDI que tem uma diretoria do Banco do Nordeste  
suna vica-proidanda da Caixa e qsso eeaeiartu do Ml-
alarMo das Odato. A pasta)5 é comandada - partido. 
que também consinto Teaesportes e flanepuarsasta 

- 

lhor escapar fedendo que 
' 	(elroso". Falcão, arquiteto e 

n0t0 

Atflantat,do a catr*m lida pbaijatq (hera es cargos 
tpordS após dopulados o catadores retharotn ar trtlnahns 
quepr obra n hflb5o da CPM dos atue golpisrss, mis 
refluas acelerar o ' 	,oeoW Doo 51 deputados do UrSo 
isul na Câmara, 25 tttscrsvtmm o rrqsseifrrtioo piem 

_nbnn da omdulo. 'Sonts cata alua cEM porque 
a minara dfreita toboroutia 1*0 lora, do Corqasta tia 
cotcflla de taba rtafl e diar que todo tuta-ati na 
lentafram tia goW°, ttrtts O *2 kkr do govorom tu C&rlarah 
Rogério rreb pr4,g. °Pte estares retardo que ORE tem 
ato a excodpo'. dovilitu O eulat Edetear, Cgatwvle 

da lotam Pflrtuntar Evangâta Para mar o toco 
do Plertoas, o pxseotu atolou elodou a apoiar ouias ORo. 
tarso a que pietat

PP, 

	tataligar toCarias da trareis da RS 
20 bOfrt res atas da, Arreotanas, pwçasla pais Ider do 

depadoM'fl fAixa (tstf.Q própilo Ccersia é autor di 
eoitsit tua  poda a aptraçAo da enfiada tregaiar da 
jóias fraldas da Arábia Satdta para o estio prestante Jú 
Bobonsm e a pdmoisa'darna Itetisilo. 

Sem testa 
Au ag. o PalMo do Planalto nao pou pelo unte dará. 

ao Coogreoso e. asa contos de Um. tal asv.L4aAm pan 
aptovar piadas lrgtauma nosso. cana a nosain- 

fiscal es zioa toftíaatia. Pera pisar o qmbo lii asna 
queda da beiço arte thaecp'addrseedo Soado. Rodetes 
Paciseco(PSD-Ma q nAu se osteotnadaeeotito de 
— doa medusa poostéria Ora MPa enolatu - 
gssansw t4tttao estio b apar, datação. bao tal tina 
que baia acgtaoo Jaaodlno 'apoar &dnats que pcoes 
cansai de. revriadai pôs Estadia - no momo dia em que o 
p,Sdaak da Cãar,aoa tas dares sSagndotko ,oh,r a esticulaçio 
politiado Plarsaba ao palestra uaA,sodaçlo Comercial 
desio Paula Ao falar eobrr.caprcctaltva dc eprovaçio da 
erforota ulbulida Lira aflamou que o gotenvo talo tinha base 
onslstenscoemnaCarnaro. ssemroscoadoEm)anarcom 
a prrddcala. na última qolssla-a. tira Sal sIdras e disse que 
alrasaçio raanlnhan para sana ester porque, se pala doláp 
o Planolio nlo cosIa.. com apoio 	de ama depsaadoo, de 
um tossi & 5 IS. Ele também zedasooto das cita dlalgidea 
ao CoMo pela presidente do P0 depvasda 	I iaoa 
(Pttl- (ilesa datoos que o u° anua aio estava 
'ltstzrcpac as geot. de&ndcsa o afaataeoasso de hsrrtoo e 
arma - oCoflio saio testa '»eetda,  kdaada eaeq4,e de 
ladi. No jarglo pomo. - anada' aipsdfla dera um 

- ntessno polido atacado pata ocanar todos os magos da 
omtdtn que coosasda. A onsta & lira on o prsdrnlr 

lvusaa rata do mloalrtso da Seccuaalsd e Coonimiciçto 
Social. Pasto flsrraia econatacomapresença do mularde 
Relaçoes hestoecloreala. Ateasodre Pasiliba. aldus dc lisema do 
gosessso. conta lasso Zé tIulmaa. (Cosa o Atoada) 

atem Intoemeçee de Marteo laibta: 
.-onsalt maoaoiolietbtaauol.coen.be  

a— 

O, ataquei golpastas de a 
de janeiro em Brasilia foram 
o rmssliado de um 'apagio 
gu,r, avaliou o governador 
do DP.ibands Racha (Moa). 
que tetomau ao caT3o nesta 
quinta-fria (16). Ele havia 
sido .taatado do cargo ao dia 
aeg'slnte ao vandalismo. 

'O apegio saio foi da gra-
ça. Alguma coisa .contecee 
pira que usaste'. aaescentou 
após ser qssraeisaado salte 
o 'Foi usos co4anto 
Ide rtro4 Tirarias talhas da 
Polida Militar da DP. da lia-
talhão da adido, liora005 
dl,aersas taLhas um coojianta 
Tenho certas que isso a lo-
veatigaçio vii apuro?. dita. 
ibalr afirmou alada que tal 
acomuellsado a não nomear o 
a-ministro da Jnatlça Arder-
sem Torres para a Secretaria 
de Segurança Paibtica do DP. 
mio apvnaos' que ata época. 
ele 'era pessoa da minha In-
leira confiança e confiei de 
que ia coisas Iriam hmnseor-
eco na mabrtnsquilldad&. 
Torta tal sccrctloio do 

Segurança Pública dssranse 
parte do priasidro mandato 
de Ibareis a frente do DE e 
deitou o argo pisa se tor-
nar animato da Postiça do 
ex.prestdeasc Jatr Bolsonaro 
(Piflte mtiaruvlmenaeprr-
is por causa da tomallgaçio 
que apura a que ocorrelo em 
adejasseiro. 

Unia operação de bisara 
e apreerulo na tua casa era-
coseras a minuta de um de. 
acto que dava una golpe nas 
elelçies do ano pastado, na 
- Bolaonam poiso pata 
o presidente Luis inicio bela 
da Silva (P0. Ountlossdo 
sobre a dracobenta do docas. 
menLo, lhana disse  que não 

- 

lo eta um barril de p6)ouea' 

POM 
Ibanelo chegou no cnn-

.0 la qual foi reempoala' 
M no argo na companhia 
do ,ecielárlo da Segurança 
países,Sandro Avelar. no' 
ratado eu Ao 

Cellua Leio (PP) após o 
fim do boesseraçio fetal 
ia segurança pública do DE 
aaupaanto eta governador. 
Pouco - Leão chegou e 
e pasmo ao todo dc tbanela, 
qvreaeio5lou,'Plquels4dlas 
ahsoada e ditima vez que ai' 
alia encontrado Celina foi no 
dia 9 (do Janeiro) quando foi 
adotado. Ela governou esaa 
cidade com aconoclerada que 
estava faeesado o melhor para 
o DE'. disse, 

Na diacuno. tbaeek afir-
mou são - - 
nau rancor por ter aldo siba-
todo e que Moeira taxo certo 
ao meia' a decido. 'Afasta-
escasso foi raecraelrla vteemoe 
trtseeramoo de meia dl&ul. 
dada A lsvoasao doo prédIos 
admire 	pasa a histá- 
eia date - Eis tenho sido 
o respeito por todas as auto-
nadado. por tudo que seortlo' 
cos RecebI meu sibatareenso 
- mão, do Moeira com 
iodo o respeito. paci&rcsa'- 

O potltfro do MOB foi 
afastado do argo 'elo - 
ntsaro do Supremo Tribunal 
Federal (SI» Alczandre de 
Monet A decido Inicial 
previa um afastamento do 
90 dia mia tal abreviada 
por decido domsnlosro após 
ele condsslr que não bateria 
sisera para as Isaveatigaçtto 
cota a sua volta ao argo. 
AU 
	

ter acama 

Fortaleza, Ceará, Oreslt e Sesta-feIra. sábado e domingo, 17.18 o 19 de março da 2023 -O ESTADO 

Observatárlo, O n'Multo da Lafiça, Atéia Ofro (PSS), dose colem (II) que vii alor nau 
oboacualdila em sem pasta que lerá como có$Úéo acolrçaraliar açtat elatureadas a vttlêrcis 
palita do gloam alt Mhttédos Psleloos Estalbia daiaat datoaabs e pasdedes çmlkes. 

DF: Ibaneis reassume e diz que 
8/1 ocorreu por 'apagão geral' 
Ele foi afastado por Alexandre de Moraes após as invasões golpistas de 
janeiro. Segundo Ibaneis, houve um "apagão geral" e conjunto de erros 

conseguia eepilcar e que Isso 
rabia a Torres. 	docu- 
mento crueis que na cabeça 
de alguem. aio sei de quen 
havia a lnles'4o de dar um 
golpe ao Braalfl possuo. O 
goternate disse ainda que 
Ibiros 'goza. gozar.' dama 
reaflango. "malva intimidade 
com ebo poluo dizer Isso de 
Consta cate~ e enquanto 
fui ministro da Postiça sempre 
los etendesc Entendi que ele 
seria uma boa pessoa no 
goiano do or. 

Ele evitou responsabilizar 
O ez-tuziluar pela que acon-
teceu no Inicio do janeiro 
no Distrito Federal. O  que 
acon receia foi tsaaprevaslveL 
Na minha viaja, neo foi cal 
p5 do Andersoo'. avalio, 
Um pouco depois. ele aflr 
osou que o plana de segu-
raiça montado para * ocr 

alio estavi 'extremamente 
bem montado'. 

O governador também de-
fendeu a própria attaaçio no 
dl. 'Naquele momento. co 
aissha contato com o tecrulv-
rio de Segurança usa exerci-
do lo delegado pensando da 
Soma Olisties]. A mense-
gem que ele me panava em 
iodo momento era da que as 
coisa, estavam teviaqulias e 
eu aranamiela Caias menu-
geras', disse. 'Voei recebe In-
forme, do ocos ,eccettrlo da 
Segurança dizendo que está 
ludo tranquilo, o que ela la 
fazer?'. eevnslnoou. 

Racha reaaallou atada que 
'por duas sares untamos ti-
me os manitssaasvlea da posta 
do quartel-general do Brio. 
cito e asa doas sereS fixo. 
impedidou pela Comando do 
axtato- Sablasnom que aqui- 



OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 1,19  1403.01-2023-PE 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Pecoti, torna público para conhecimento 
aressados, que se encontra aberta, para cadastremento de propostas de preços, a 

icir. ç%o na Modalidade de Pregto Eletrônico que será realizada no dia 29 de março de 
2023 às OStraOrnh, (horário de $rasøla) rio portal httjx//www.bbmneslicitacoes.com.br/ 
conforme especificado no Edital Ne 1403.01-2023-PE com o seguinte objeto: SELEÇÃO DA 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUI1JM E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAl. DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. O Edital encontra-se na Integra na Sede da 
Comisslio de Pregões, Avenida Coronel Joaé Cicero Sampalo - NI 663 - Centro - Pacoti - Ce, 
no 	horário de 08:00b às 12:00h use do vnN.tce.ce.gov  brflicitações e 
hitpsj/ao'p*.pacotLctgov.br/. 

Pac0EVCE, 15 de março de 2021 
MARCIA TASOSA LUZ BARROZO 

Pregoeira 

AViSO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ElETRÔNICO Na 1303.01-2023-PE 

- 	k PregoeIra da Prefeitura Munldpal de Pernil, torna público para conhecimento 
do;1nteRpdot, que se encontra aberta, para cadastramento de propostas de preços, a 
licitação ni Modalidade de Preglo Eletrônico que será realizada no dia 50 de março de 
23)23 às 09h:30min (horário de BrasIlia) no portal http'J/www.bbmnetficltacoes.com.br/ 
coofonue especificado no Edital NO 1503.01-2023-PE com o seguinte objeto: SELEÇÃO DA 
MEUIOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
LIVROS PARA APOIO PEDAGÓGICO COM FOCO NAS AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA E 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO FORMATIVO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER Às DEMANDAS DIVERSAS DA REDE DE ENSINO 
MUNICÍPIO DE PACOTUCE. O Edital encontra-se na Integra na Sede da Comissão de 
Pregões, Avenida Coronel José Ocero Sampalo - NO 663 - Centro Pacoti - Ce, no horário 
de 08.061, ás 12:0011 alte do ww.tce.ce.gov.br/Ilcltaçbes  e hitps://vnvw.pacotl.ce.gov.br/.  

PacotVCE, 16 de Março de 2023 
MARCLA TABOSA WZ BARROZO 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAdA 

-. 	 AVISO DE C5IAMADA PÚBLICA PC 2/2023-CHP 

1 	luicebirunto da documentaØo de habllitaçio e projeto de venda até o dia 10 
,d ,Abzij,dR,2o23, às 09:00hs. Objeto, AquIsiÇÃo de Gêneros Alimentícios, oriundos da 
,AgrlcuItura FamIlIar e do Empreendedor Rural, dentlnados a atender o Programa Nacional 
de AlimentaÇÃo Escolar (Ensino Fundamental, Pre Escolar, Creche, Educação de Jovens e 
Adulto e atendimento Educadonal Especializado), de Interesse da Secretaria de EducaÇÃo 
do Municiplo de PalmkIa/CE. Local da entrega de documentaÇÃo e Informações: Praça 7 
de Setembro, NO 635, Centro, Palmácla/CE, de 01 às 12:00h. 

Palmácla-CE, 16 de março de 2023 
MARIA IOLANOA CAMPOS OUNDA 

SecretárIa de Educaçio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Na 2023.03.09.1-PÉ 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuans - Ceará, tonta psibI, para 
conhecimento dos Interessados, que no próxImo dia 30 de março de 2023, às 08:301, (oito 
horas', trinta minutos), por meio do sitio 'wyn,.Iicltecoen-e.com.br", entará realizando 
licitaÇÃo na modalidade Preglo Eletrônico Disputa Modo Aberto e Fechado, critério de 
julgamento*Menor Preço Por item, tombado sob o n1  2023.03,09.1-PE. com  fins ao 
Ragbtr 4ejreçoa visando futrora e eventual aquIsiÇÃo de ffnnsdas infantis (dietas a 
suplementOíallmentarea), destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Munlclpio de Paracuru - CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, o qual encontra-se na integra na Sede da Comitsgo, situada a sue ,ri." 

Meireles, na  O?, Centro - ParacurWCc , CEP: 62.680-000. Maiores Informações no 
endereço citado, pelo Fone: (ES) 3344.86021  no horário de 08.0Gb às 12001s ou pelo site 
httm//munidpios.tce,ce.gov.brflldtacoes. 

Paracuru - CE, 16 de março de 2023 
RDMËRID CAVALCANTE MOREIRA 

O Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS NO 3/2023 

A Combato Permanente de Licitação comunica aos interessados o Resultado do 
Julgamento de inabilitação da Tomada de Preços W 003,2023 tipo técnica e preço, cujo 
o objete á a contratação de empresa especializada na prestaçSo de serviços técnlcoa pera 
execuÇÃo do plano de regularizaÇÃo fundiária de 2000 (duas mli)  unidades famlilarea em 
diversas eas e regiões do Município de Paraipaba, compreendendo atividades luridical, 
urbanIsdcaa(aociais e entrega do titulo de domlnlo dos imóveIs em conformidade com a 
Lei Federal na 13.455/2017 e Decreto Federal n5  9.310/2018. Empresas Habilitadam 
Reurbaniza Assessoria em Regutarizaçio Fundiárla e Planejamento Urbano UMA, CEPECEM-
Centro da Pesquisa, Consultoria e Estudos de Meio Ambiente LIDA, Damaiceno & Rocha 
Advogados Associados. Empresas Inabilitadas: Hiparc Sistemas E Aeroievantamentos LTDA. 
Instituto Cidade Legal, Fica aberto o prazo relutarei, previsto no artigo 109. incIto 1, •tines 
"a', da Lei n' 8666/93, e caso 11° haja Interposição de recursos fica marcado o dia 27 de 
março de 2023 às lohoomirt, para abertura dos envelopes Propostas Técnicas. 

Paraipaba - CE, 15 de março de 2023 
EDILEUZA DE ALBUQUERQUE FERNANDES 

Presidente da CPI. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N 15/2023 

O Pregoeiro torna público que se encontra a disposição doe interessados o 

PregEo' Eletrônico Ne 015/2023.  Objeto: Registro de Preços para Futsaras e Eventuais 
Aquisições da material esportiva e brinquedos para diversas Secretarias do Municipio 
de Qulterlsnópolie - CE, cone previsto para Abertura do proceseo dIa 30/03/2023 às 
09h. O Edital estará disponlvei através dos sitas: https-.//br,ccornpras.corn/. 
https',//rnunicipios.Iichacoas.tce.ce.gov.br/ e httpsj/quiterianopolla.ce.gov,br/. Mais 
llnformaçôes no telefone: (82) 3657-1064. 

Qulterisnópolis-CE, 16 de Março de 2023. 
TIAGO SOUZA DE MOURA 

Pregoeiro  

15SN 1677-7069 	 NO 53, sexta-feira, 17 de março de 2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELE'mÕNra) NO Da.003/Z023.PEP 

O Pregoeiro, sorna público que se encontra à disposiÇÃo doa frstaressados, a 
licitaÇÃo,  do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para fsataar& e 
eventual aquisiÇÃo de materiais gráficos, para atender as necessidades da Secretaria da 
EducaÇÃo de Quixadá/CE. Datas e Horários: 1- Inicio de recebimento das propostas: das 
08h do dia 17103/2023; 2. Fim do recebimento de propostas: às OSh do dia 30/03/2023; 
3. Abertura e Julgamento das propoatas: das 08,011, às 05:591, do dia 30/03/2023; 4. inicio 
da sesgo de disputa de preços: ás Wh do dia 30/03/2023, maIores infonnações na saia da 
Coanaissio de LicItaçao, situada à Trav. José Jorge MatIas, s/n, la andar, Campo Velho, 
ctutxadá/CE, das 07:30 ás 11:30 e no nfteww.tce,co,gov.br. 

JOSÉ IVAN DE PAIVA JÚNiOR, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS 

RESULTADO DE I4AIUJTAÇAX5 
TOMADA DE PREÇOS NO 2/2023'SEMED 

O Presidente da Comlsaio de Ucisações da Prefeitura Municipal de Russas/a, 
torna público para conhecimento doa Interessados. que após Análise dos Docurniansos de 
Habaisaçào da Tomada de Preço, NO 0O2/20Z3-SEMED, com fins à ContrataÇÃo de emprese 
de engenbaria especializada pera execuÇÃo doa serviços de reforma na Escola Municipal 
Francisco das chagas Uma, localizada na Lagolnha, zona rural, no municipio de Russas/CE, 
de interesse da Secretaria Municipal de Educaçio e Desporto Escolar - SEMED, apurou-se 
que as empresas ABMV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LoCAÇÕES EIREU - EPP, 
PROJET CONSTRUÇÔES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIREU - ME, ZENEOINE ZIDIALINE SAMPAIO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES - ME, LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS 
EIREU, ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERvIÇOS LEOA, RAFAEL ANORADE DE SOUSA VEICULES. 
MV2 ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA, CLEZINALCO 5 DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES. 
ME, VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA UMe FERNANDES CONSTRUCOES 
E SERVIDOS LTOA - ME, foram declinados HABILITADAS. As empresas 6 II ENGENHARIA E 
SOLUÇOU LTDA - ME, PL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU, ROEM CONSTRUÇÕES E 
SERvIÇOS LTD& VIU CONSTRIIÇAFS E SERVIÇOS tIDA, MAliM LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREU 
e CONSBRAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, foram declaradas INABILETADAS, A Ata 
da Sessto da Análise de Ilabititaçio pode ser conferida no Portai do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará. Fica aberto o prazo recsarsai conforme Ais, 109, 1, 'a' da Lei 8.666/93. 
Nio havendo intenÇÃo de reclino a sesgo de abertura de proposta, dar-se-á em 23 de 
Março de 2023, às 091, no endereço da Comissio da Udtaçto, localsada na Travessa 1080 
Nogueira da costa, nt 01, bairro Centro, Russas/CE. 

Russas-CE, 15 de Março de 2023. 
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO 

Presidente da Combato Permanente de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2023,02,15,0IPMS 

O Prefeitura Municipal de Salitre, através do(a) seu(uaj Pregoelrola), torna 
público que realizará as OsWis. do dia 30 de março de 2023, no endereço eletrônico 
https'//compras.m2atecnoiogla.csm.br/. Prisão EletrônIco na 2023.02.E5.01PM5. Objeto: 
ContrataÇÃo de empresa para confecÇÃo  de material gráfico, material de divulgaÇÃo e 
premiaçlo para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de 
Salitre/CE. 0 edital e seus anexos, poderio ser obtidos nos endereços eletrônicos 
lsttpsV'/compraa.m2asecnoiosia.contbr/. informações pelo telefone: (85) 3537-1201 os, no 
endereço: Praça Sto FrancIsco, u/n, Centro - Sailtre/CE, 

Salitre/CE, 16 de março de 2023 
JOÃO ADONIRAN FIAIJIO CAVAtCANEE 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 

EXTRATO DE fé5  49/2023-5M5 

Extrato do Contrato Na 0049/2023-5M5. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobes', 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde, CONTRATADAs Empresa TEL COMERCIAL 
EIREU. CNPI sob o na 14.724.532/0001-86. Da FundamentaÇÃo: O presente contrato tem 
como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico N' PE22011' SMS e Ata de Registro de 
Preços Na  051/2022 - SMS, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal 
ni 8.656/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis espedals necessárias ao 
cumprimento de seu objeto. objeto: Constitui Objeto deste Contrato a Aquisição de 
eletrodomésticos e eletrosiescõnicos que serão destinados ao uso das unidades da 
Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com as especificações e quantitativas previstos 
no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital e na proposta da Contratada. Modalidade: 
Preglo Eletrônico N' PE22011- SMS e Asa de Registro de Preços Ne 061/2022 - SMS, Valor 
Global: R$ 5.301,10 (Cinco mil trezentos e dois reais e dez centavos). Prazo de Vigência: o 
prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a parar da sua publicação-
DOU 

ubticaç3os
Data da Assinatura: 15 de Março de 2023. Signatários : Representante da Contratante: 
Leticla Reichei dos Santos. Representante da Contratada: Thiago Cardoso Machado. Rafael 
Gondim Vilarouca - Coordenador Jurídico da SMS. 

EXTRATO DE CONTRATO NO e7/2O23-500S 

Estrato do Contrato NO 0047/2023-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral, 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: Empresa CONQUISTA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREU. c'NPJ sob o na 
12.415.191/0801-95. Da Fundsmentaçs  o: O presente contrato tem como fundamento o 
Edital do Pregão Eletrônico PC 22058 - SMS e A.P.P. Na 086/2023 'SMS. os preceitos do 
dIreIto público, e a Lei Federal n1  8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leb 
elpedais necessárias ao cumprimento de seu objete. OBJETO: Constitui Objeto deste 
Cgntrato a Aqulsiçio da medicamentos da etençto básica IX (lista Padronizada) destinado, 
às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, de acordo com an especificações 
e quantitativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referenda do Edital e na proposta da 
Contratada. Modalidade: Pregão Eletrônico fé' 22058 . SMS e A.R.P. NO 003/2023 - SMS. 
Valor Global 5$ 106.400,00 (Cento e sais mil e quatrocentos reais). Prazo de Vigência: o 
preso de vigência contratual será de 12 (doca) meses, contados a partir da sus publicação. 
Dela da Assinatura: 14 de Março de 2023. Signatários: Representante da Contratante: 
Leticia Reichel dos Santos. Representante da Contratada: AdrIano Rodrigues da Silva, Rafael 
Gondim Vilarouca - Coordenador Jurídico da SMS. 

EXTRATO DE CONTRATO Na 414/2025-SMS 

Extrato do Contrato Na 0044/2023-5MS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sobral. 
representada pela Secretaria Municipal da Saúde. CONTRATADA: Empresa a ALFA 
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREU CNPJ sob o na 
42017.679/0001-71. Da Fundamentação: O presente contrato tem cosmo fundamento o 
edital do Pregão Eletrônico PC 22002 - SMS, Ata de Registro de Preço NO 047/2022 e 
Processo NO P235853/2023, e seus anexos, ci preceitos do direito público, e e LeI 
Federal na  865611993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias 
ao cumprimento de seu objeto. Objeto: Constitui objeto desta Contrato a Aqtilslçio de 
material médico hospitalar XVIII destinados às unidades de saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde e pera os Hospitais Intervencionados 

C.4 

elo município de Sobrai/CE, 

Une d&ei,ese — ser aesfcade no endereço extensa 
hs,lfts.sek,eavar/aeesliddndeNsml. W. sádica 55552a255357t5555 

esuareses assinas ditibseal. cedera, tt? sá um.2 de 3A'aa/zsuI, CP 
Rue losa,4 e lnfreesoo*, de chase eSse kaaak O-ana - 


