DECISÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 0 2021.08.03.01-CM.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO
DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS TERRESTRES PARA O
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
NORTE/CE.

Trata-se de Recurso interposto pela licitante MARISSA VIAGENS E
TURISMO LTDA ME, CNPJ nº. 07.538.183/0001-42, contra decisão da Comissão

Permanente de Licitação que inabilitou a Recorrente por carência de autenticidade
da Certidão de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, em infringência às
exigências do edital do Pregão Presencial nº. 2021.08.03.01-CM, da Câmara
Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Em apertada síntese, observa que a Recorrente se insurge contra a
decisão da Comissão Permanente de Licitação, quando decidiu inabilitar a
Recorrente, não fazendo, naquele momento, a diligência de forma correta.
Por sua vez, a Licitante WC VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ nº.
13.480.254/0001-04, em apertada síntese, destaca que a decisão que inabilitou o
Recorrente deve ser mantida, ante a ausência de autenticidade da certidão
apresentada e pela vinculação ao instrumento convocatório.
Eis o que interessa relatar. DECIDO.
"É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta. (art. 43, § 3º, da Lei nº. 8.666/93)

CNP.J nº 05.466.164/0001 -22
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835111976
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Diante deste permissivo, r_ealizei uma nova diligência, in casu, ~... " ,.._.,,s.., ítio("c~/
.., ~~t-.· .
~

https://autdoc.tjce.jus.br e informei o Código do Documento 848691223, seguido
do código Captcha jadhr, onde confirmei a autenticidade da Certidão objeto da
inabilitação. Vejamos:
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CÂMARA MUNI CIPAL DE JUAZEIRO DO

E STADO 00 C EARÂ
PODER .JUD ICíÁRIO

COMARCA D E JUAZ E l RO DO NORTE

C E RTIDÃO D E F ALÊ N CIA. R E C U P E RAÇÃO J UDlCIAL OU EXTRAJU O ICtAL ( LEI 8 .6-66.'93}
11'~~JL~.

CERTIFICA

t ■ '- t-r~,ciVMI

a ~e-q_er;-, -= -:::> da pa-:e ·nte{"essac.a

q_e consu , ando nos S ster--as

4-f-.-rr__atz.3-==,s d~ E-2~ ~o, CE: D -:;trih:u .:3o -c;,e,-s~a. C .on,area ~ M rt:-.. acá.o ao.'. s ) Pc. =,{ § j PAS3 t\/C
OU ATIV O . d os prc::.esscs de !'fa..~ri?ZZ. 8i;;e-t. EM TRÂª,1lTE v ;;;.-if'c.cu NADA CO .:STAR. , er~
nc"'"l<? C:ê

r.-.,:.,RJS..SA ··•'lAGE NS E T U~J3'-,10 !-TOA - M E . CNP.J

C :'::RT' F lCA. ,que . e st::. cer:;d ão s.:. ~ v:il da per

:;o

_e::;-

533 . 1::-2•·: oct--42..

( ::"int:a) e 3S-, a cor.::ar da ::;:3ca d<: sua e r- ,ssão

JUAZEIRO 00 NOR TE
Segunda-feira. 16 de Agos t o cf,e 2021 às 11:22 :2 1

Observações;

a 1 os da~::,s. ,n~-c,rmadcs s.á::, de- respcnsat: ~ ü-de:- do s
nr:ert:.ts:S...:X:o =:...~ :... dE--E»~~na:-3rio:

;e -:.a.n:1:, e <::: ;;->J;;;.--n s,,;-r c cn"erdo-s pelo

1

b ~ a .;....-te-::-=·da::'" des:Ee c.o::. ..:.r-E-nt::,. ç.::,,c e rá s,e,r oc>n"'rr.ad-3 =-~.=:---:'le- i n "'onnagões n-::- rc~3!pé

e ) a c..::ins:-lta ,n=!u, as segu,:-tes clacsses: FALÊl'--~ClA :::c~JCO~CATA.. R E :::v
.:UC-12 .AL E RE~L'P ERAÇAO E X TRA.. UC'I ".:' _AL·

0

ER.AÇ;..o

d; esta OErt ::ão ~ ec-..- pec ::a -os e.erros da R.e:sc.lucâ.o ; :;,-.:.::-1 :.i a~ ó~.::kl : :sp,:-c :;J é:> Trbu-:-=il e.~
.; _!:: ca :'.:, E.s:adc do CE;3r.§
•

Referida diligência atende diversas decisões do Tribunal de Contas da
União, a citar:
"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou
editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que
objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o
responsável pela condução do certame deve promover diligências para
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de
base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3 º, da Lei
8.666/1993)" (Acórdão TCU nº 3.418/2014-Plenário).
"É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de

~

informação de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência
v'{
CNP.J nº 05.4 6 6.164/0001-22
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facultada pelo§ 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/1993" (Acórdãó:±cu,
n~-<'·..,··/·
........ .. ... .
__ ,;

3.615/2013-Plenário)
Note-se, portanto, que a realização de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do procedimento licitatório independente de
previsão em edital, superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando
a razoabilidade e a busca pela eficiência, sendo decorrente dos princípios da
Administração Pública e da própria disposição legal contida no art. 43, § 3°, da Lei
nº. 8.666/93.
Ante o exposto, com espeque nas razões dantes expendidas, julgo
procedente o presente recurso, reformando a decisão retro, oportunidade em que
torno habilitada a Recorrente - Licitante MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA
ME, CNPJ nº. 07.538.183/0001-42.

Juazeiro do Norte/Ceará, Em 14 de Setembro de 2021.

CNP.J nº 05.466.164/0001-22
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CNPJ nº 35.042.019/0001-85 ch ·,ifi cado(a) nds) LOTE 06 -

da St:creraria Mun icipal de Dcsénvol),§i~í~ ~:' .... _. ~ ra

Equ ip,Hn<:nt,•; , no ,·alor glc,ha.l de R$ 217. 706,00 (du;erw,s e dez.....,,fü,

conforme especificaçõc.; apre,;cntadl1/>ê3)0 Edica~

mil settcent,.:.;. e sei, reai,), LOTE 10 - Equip;in,enc,,, , no valor gk,b,tl
de R$ 45.830,40 (quaren ta e cinco mi l oiw.:encos e trinrn re~is e
quarenta cer.taY-..,;). de conformid;;;le m m a Ata da Sc--.·10 e o M1pa
de Regi.sem dt: Preços ac0scado a,:,s au tos. Homol,)go a pr.::,1:n te
Licita,;<10 na for ma da Lei n" 8.666/93 - Frar,cimones Ro!im de
Albuquerquê- Ordênad-::-r(a) de Desi:-c,.i.s do(a) Secretaria Municíp,ll

Licirance(s) Vencedor(e,): o licicante\t1.K~!:\S

~)10,

a~o.
·

IOº/JE

31.49?-i~}'oül-

EQUIPAMENTOS EIRELI inscrito no ~1--n,º
76 cla«ifl.: aJc,(11) no(s) LOTE 06 -Aqui,i,;ãõ-~âft"rifis; no valor

global de R$ 3.426,00 (crês mil ql; ~trocentos é vi nte e seis re~i•), de
conformid~de cc,m a Ara da Sc,-;io e o Mapa de Regi6tro de Preços
ac0õt:ido a.:•s aurv~. Homologo a prcoente LiciL~,;~o na fo1ma da Lei
nc 8.666/93 - Zulneide Rodrigues Parente- Ordenador(a) de D6p~ as

de Saúde.

do(a) Secretaria Municipal de D1:;e1wolvimento Social e rabalho.
Data da Homok,g,1.;ii,) : 16 de Setembro de 2021.
Data da Homol0;;a,;ão: 16 de Setembro de 2021.

EXTRATO DO 3. 0 (TERCEIRO) TERMO ADITNO
ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO N.0 08/2019 - SEMASP

-,

0BJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO
DE MAQUINAS E CAMlN HÕES, DE ACORDO COM A
TABELA DA SElNFRA 26.1 % (DESONERADA) E TABELA
SlNAPI CE 06/2019 (DESONERADA), ACRESCIDA COM BOI
DE 20,25~(, (VINTE VIRGULA VINTE E C INC O POR CENTO),
DE lNTERESSE DA SECRETARlA DE MEIO AMBIENTE E
SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO
NORTE/CE.

DO NORTE - AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
AD\HNISTRATIVO - PREGÃO PRESENClAL N° 2021.08.03.0lCM, tipo menor preço, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE
VlAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA.
EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CAN CELAMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
COMO TAMBÉM PASSAGENS TERRESTRES PARA O
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JUAZElRO NORTE/CE. O Pregoeiro Ofidal da

VALOR MENSAL ADITNADO: R$ 71.872,50 (sett:r. ta e um m il

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Cea rá comunica aos

oiwca,ws e seLenr.a e dois reais e cinquenta cenc:,v-',<).

inte ressados q ue apiis pro ferir o julgamento d o s recu rs os

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1°, da Lei Federal N° 8.666/

V IAGENS E TURISMO- LTDA. inscrita no CNPJ n.º 07.538.1 83/

93.

0001-42, pefa, ra:õts e.

aprcsent:tdC's, DECIDE pela habiliraç~o da empr.:-sJ MARISSA

~

ONTRA.TANTE: Município de Jua:eiro do Norte /CE, atr:-nú da
_,ecrétaria Municipal de Meio Ambiente e Serviç,•s Públic,:,;.

J..'<..., t,,s na

DECISÃO. O Jul~.1mento do recurs<1

e das .:on trnrrnz.Ses e,tá à disp,,, ição dos intere,s,dos na ~;i!a da
rnm i-,'io de licitação no horário de 08:00horas as 12:00 hc-ras, n o
rnder1:.;o n:1 Rua Manoel Pirés 471 ,

J,"''ie

Geraldo da Cruz. CEP.

CONTRATADA: ALFA CONSTRUÇÃO COMÉRC IO E

63.040-660, Cidade de Ju,.zeiro do Norte - Ctará. lnformaç0es

SERVIÇOS ElRELI, inscrita no CNPJ sc-b o nº 24.362.938;'0001-

p0derão ser obtida, ainda pelo telefone (88) 2141-679.1. Juazeiro do

IO

Norte-Ceará, Em 15 de Sttemh.ro de 2021 l. André Pitther de Men.::z.;.;
Pinh1:iro - Pregoeiro O fidal da CMJN.

SIGNATÁRIOS: Diogo d,:is Santos Mach,1-10 e J0ão L11iz de Araújo
Lacerda
DATA: 04 de setê:mbro de 2021.

Imprensa Oficial de
E-,tado do Ceará
Prefeitura M t:niciral de .J u.1zeiro do Norte
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. P1cgão nº 2021.08.09.1. Objeto:
Aqu i,i.;~,J de clivcrs-,, nutaüi is l'ªra rnoderni:açf,o do Banco de
Aliment,)S pertencente ao Município de jul:dro do N0rtl:'/CE, att3vó;

Juazeiro do Norte-Ce
3566-1029

... . ......

Estado do Ceará - P refeitura Municipal de Polirelama - Aviso de Licitação - Modalida de: Pregão Eletrônico SRP Nº P E-011/2021. Objeto: seleção
de melhor proposta através de Regiolro de Preços para futura aquisição de filtros veiculares em geral, óleos lubrificanles e outros materiais de co11°umo,
de-">tinados ao atend imento dos veículos pertencentes ou vinculados da frota das divcrs s Unidades Admini~lrativas (Secretarias}, do Municlpio de Polirctama,
de acordo com as especificações e quantidades con tantcs no termo de referência. Tipo: Menor Preço por l ote. Forma de D isputa: Aberto e Fechado. A
Comissão de Pregão comunica aos inler~!llldos que a entrega das propostas comerciais dar-se-á at6 o dia 29.09.2021 às 08:00 horas (horário de Brasília).
O edital e st:us anexos estarão disponlveis através dos sitcs: https://blkompras.com/Home/PublicAccess "Ace, ,o ldcntificado no link - acc o público" e
www.tce.ce.gov.br. Maiores i11fom1a9ões através do e-mail: setorlicita...aopotirntama@gmail.com das 08:00 às 11:30 horas. À Comissiio.

••• ••• •••
Estado do C ear á - Prefeitura Municipal de Apuiarés -Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico/Registro de P reço Nº 00.026/2021-PERP. A Prefeitura
Municipal de Apuiarê.lCE, através da Secretaria de Saúde, por seu Pregoeiro, tom a público que às 09:00 hora, do dia 29 de setembro de 202 1, no portal
do Sistema do Governo Federal "Comprasnet", no endereço eletrônico www.comprasgovemamentaisgov.br, reali.l.llrá a licita1yão ua moda lidade Pregão
Eletrônico, conforme de crito no edital e seus annos, visando o Registro de Prc, os para futura e eventual aqui ições de gêneros alimenlícios, destinados
a atender as demandas das Secretarias do Munielpio de Apuiarés O edital poderá ser lido e obtido no endereço eletrônico do Portal de Licitações do TCE/
CE https://li.:itacoes tce.ce.gov.br/. Maiores informações na sede da Comi, ão de Licitação, ou pelo e-mail: pmaapuiarcslicita@gmail.com, no horário de
08h00min às 12h00min. Pr egoeiro.

• •• *** ***
.,-,,.~stado do Cear á - P refeitura Municipal d e Caocavel -Aviso d e Licitação - Pregão Eletrônico Nº 01.14.09.2021-PE. A Pregoeira Oficial da Prefeitura
.vfunicipal d e Ca cave i tom a público para conhecimento dos interes .idos que realizará a li1.:itação na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº
01. 14.09.202 1-PE, do tipo menor pre, o, tendo como objeto o Registro de Preços vbando a contratação de empresa para fornecimento com in~talação de
película de controle solar de intercs e das Unidades Gestoras do Município de Ca cavei/CE. O edital encontra-se d isponível nos endereços eletrônicos:
www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de Cadastramento uas Propo•tas até o dia 28 de Setembro de 2021 às 0~h00nu n, abei1ura das propostas às
0 Rh0!min e a fase da disputa de lances às !0b00min (Horário de Bra,ília). Maiores informações no enderc~o citado ou pelo fone: (85) 3334-2840. Cascavel
- Cear á, 14 d e Setemb ro de 2021. Vânia de Souza Pinheiro• Pregoeira Oficial.

*** ••••••
ESTADO DO C EARÁ - PREFE ITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVI SO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇ OS Nº 13.09.01/2021.
A PRESIDENTE DA COMlSSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS
fNTERESSADOS QUE, NO DIA 01 DE O UTUBRO DE 2021 ÀS 08H00MIN, NA SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITIJRA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE LOCALIZADA NA RUA MARIA NIZINHA CAMPELO, Nº 34 1, BAIRRO ALDEOTA· JAGUARIBE/CE ESTARÁ REALIZANDO
SESSÃO PARA RECEBIM ENTO E ABERTIJRA DOS ENVELOPES COM DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS PARA
O OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVlÇOS DE EMPRESA PARA A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL QUE CONTÉM
NAS PASTAS DE ALUNOS QUE SE ENCONTRAM NO ARQUIVO MORTO, PERTENCENTE AO SETOR DA SECRETARIA ESCOLAR, DA
SECRETARIA MUNlCfPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARJB E/CE.O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE
DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO ACIMA, DAS 07H30MTN ÀS 12H00MTN, OU ATRAVÉS DO SITE: WWW.TCE.CE.GOV.BR. JAGUARIBE/CE, 15
DE SETEMBRO DE 202 1. MICHELLE MARIA MARTINS DE BARROS - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO .
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••• *** •••
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2021
• A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE toma públil.,o para conhecimento dos inlere sados, que se e11contta aberto para cadastramento
de propo,tas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO na forma ELETRÔN1CA, via REGISTRO DE PREÇOS,
tombado sob o n• 1309.01 /2021, critério de j ulgamento menor p reço por lote, que será realizado no dia 30 de setembro de 202 1, às !Oh, no portal: hllp://
ww w.bbmnetli~itacoes com br, com o seguinte objeto: SELEÇAO DE MELHOR PROPOSTA PARA REG ISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA
~ EVENTUAL AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DE MANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS
10 MUNIC iPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Com issJo Permaneute de Licitaç;io, localiz.iua à Tra~e a 14 de Abril,
S/N, Centro, Balurilé/CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https:it1icitacoe• tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de
O liveira - P regoeira.

• •• *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá -Secretaria de Infraestrutura - Aviso de Adiamento • Concor r~ncia Pública Nº 01/2021-SEINFRA.
O Municipio de Tia11guá/CE, através de sua CPL, considerdlldo o feriado Mun icipal de 04/ 10i2021, torna público que fica Adiada para o dia 05 de Outubro
de 202 1 às 08h30min, na sa la de reuniões da Comissão de Licita1oào, sito à Av. Moi t:s Moita nº 785, Bairro Nenê Plácido - Tianguá-CE, a se siio pública da
Concorrência Pública nº 01/202 1-SEINFRA, objetivando a contratação de empre,.1 especializada para execução dos serviços de engenharia para operação,
manu tenção, ampl iação, modemizaçlío e efi cientização do Parq ue de lluminaçilo Pública do Mun icípio de Tianguá/CE. Todas as infom1ações e edital
encontram-se a disposição dos in terc sados junto à Comis<lio, no endere~o acima, das 08h às 17h, no" dias úteis, e nos sites: www.lce.ce.gov.br/licitacocs e
www.tiangua.ce.gov.br/. Tianguá-CE, 15 de setembro de 2021. Tiago Per eira Andrade e Vasconcelos - Pr esidente da Comissão de Licitação.

••• *** •••
Estado do Cear á • P refeitura Municipal de Par acuru - Aviso de Licitação - P regão Eletrônico para R egistro d e P r eços Nº 2021.14.09.1-PERP. O
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceará, toma público, para conhecimento dos intere sado•, que no próximo dia 28 de Setembro de 202 1,
às 09h30min, por meio do sítio "www.licitacoes-e.com br", estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico disputa modo aberto, critério de
julgamento menor preço por lote, tombado sob o nº 202 1.14.09. 1-PERP, com fins ao Registro de Preços para futuras e eventuais aqu isições de mobiliário
e,co lar, em atendimento as nece sidades dos alunos, profc sc,res, e servidores das E·colas e Creches pertencentes à Rede Mun icipal de Educação do
Munic lpio de Paracuru/CE o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Co ronel Meireles, nº 07, Centro - Para..:uru/CE - CEP:
62.680-000. Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site hltp://municipio• tce.ce.gov.
br/licitacoes. O Pregoeiro.

*** *** ***

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRC IO P ÚBLIC O DA MlCRORREGIÃO DE IGUATU - C PSMIG - EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO
ELETRÔNI CO N° 2021.08.17.01 - CONTRATANTE: Con.-.órcio Público da Microrregião de lguatu -CNPJ Nº. 14.770.466í0001-80. Diotec Comercio
e Manutenção Indufüial e Hospitalar LTDA - CNPJ N°. 00.087.877i000! -6 1. R EPRESENTANTE LEGAL: Alc,andre Jose Diógenes Andrade. VALOR
G LOBAL DO CONT RATO: RS 59.962,50. LOTES: 02 ao 04. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº I0.5'.!0/2002 e 8.666, de 21 de Junho de 1993
e suas alterações posteriores. LICITAÇÃO : Preg;;o Eletrônico Nº 202 1.08. 17.01. TIPO: Menor P reço por Lote. OBJETO : Contratação de empresa
espe.,ializada em pre,'lação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibraçiio, com subslituição de peças dos equipamentos médico ho<pitalares,
odonlológicos e laboraloriais, defünados à manutenção das atividades do Con•órcio Público de Saúde da Mi..,rorregião de lguatu • CPSMlG. DOTAÇÃO
ORÇ AMENTÁRIA : 0101 - 103020037.2.002 e 0I0 l- 103020037.2.003 e EL EM ENTO DE DESPESA Nº 3.3.90.39.00 DA VIGÊNCIA: 12 mc.cs,
iniciado a partir da data da assinatura do contraio. DATA DA ASSINATURA : 1O de s ..,temhro de 202 1. SIGNATÁRIOS: Francisca Regiane Braz de
Carvalho - (SECRETÁRIA EXECUTIVA) - (REPRESENTANTE LEGAL). Iguatu-CE, 10 de Setembro de 2021 .
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