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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE ···~~.r-":~ttr 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2021.01.14.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM 

DATA DA LICITAÇÃO: 04/02/2021 HORA DA LICITAÇÃO: 14:00 HORAS 
TIPO DE LICI,TAÇÃO: MENOR PREÇO. 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Juazeiro do 
Norte, Estado do Ceará, designada através da Portaria n° 02/2021, de 04 de 
Janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 14:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021, em sua sede, na 
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade de 
Juazeiro do Norte - Ceará , os envelopes contendo DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" e PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B", 
relativos a TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM, do tipo MENOR PREÇO, 
para a escolha de empresa para execução dos serviços objeto desta Licitação, 
Este procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei n° 8.666, de 
21/06/1993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, Lei Complementar 
123/2006 e Lei Complementa 147 /2014, e demais normas pertinentes e, 
ainda, pelas disposições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 
Cópia integral deste Edital poderá ser adquirido no Portal de Licitações - TCE 
e na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado acima, no 
horário de 08:00 às 12:00hs. 
Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a 
realização da sessão pública na data determinada acima, fica a mesma adiada 
para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser 
definido. Integram este Edital, independente de transcrição os seguintes 
anexos: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
A SEREM EXECUTADOS); 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA; 
ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO; ANEXO 
ANEXO V - MODELO DE CARTA PROPOSTA; ANEXO 
ANEXO VI - MINUTA CONTRATUAL. 

1.0. DO OBJETO E DA EXECUÇÃO 
1.1. A presente TOMADA DE PREÇOS tem por Objeto CONTRATAÇÃO PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; GERAÇÃO 
E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS DO SIM, E NO ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, e a sua execução 
se dará de acordo com os serviços especificados e discriminados no Termo de 
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Referência (Anexo I), destinados atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte-CE, observadas as condições constantes neste Edital e 
seus respectivos anexos. 
1.2 - Os serviços a serem executados, de acordo com as especificações e 
quantificações contidas no Termo de Referência, deverão ser sempre de boa 
qualidade, segundo os padrões definidos pelos órgãos de controle de qualidade 
e padronização, no que couber, considerando-se também as disposições da Lei 
no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
1.3 - O execução dos serviços especificados no Termo de Referência, dar-se
á durante a vigência do Contrato a ser firmado com o vencedor, de forma 
parcelada, mediante solicitação formal através de Ordem de Fornecimento ou 
Nota de Empenho emitida pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-CE, e, 
os mesmos deverão ser entregues na totalidade à Contratante, nas 
quantidades e forma por ela requisitada e determinada, cujo fornecimento 
efetivar-se-á em condições próprias e adequadas para utilização. 

2.0. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Das restrições de participação: 
2.1.1. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena 
de suspensão, que lhes tenham sido aplicadas neste Município, por força da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.1.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: se 
encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
tenham tido decretado a sua falência; esteja cumprindo suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de 
Juazeiro do Norte ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em nível Federal, Estadual ou Municipal, bem 
como interessadas que se apresentem constituídas na forma de empresas em 
consórcio e estrangeiras que não funcionem no país; 
2.1.3. Empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público 
Municipal. 
2.1.4. É vedada a participação em consórcio, a subcontratação parcial ou total 
para a execução do objeto desta licitação; 
2.2. Das condições de participação. 
2.2.1. Poderá participar do presente certame licitatório pessoa física ou 
jurídica, devidamente habilitada para a execução do objeto desta licitação, 
legitimamente interessadas que atenderem a todas às exigências legais, 
inclusive quanto à documentação, exigidas neste Edital e seus Anexos; 
2.2.2. Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser 
apresentados por preposto da LICITANTE com poderes de representação legal, 
através de procuração pública ou particular com firma reconhecida (Modelo no 
Anexo IV). A não apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o 
representante não poderá pronunciar-se em nome da LICITANTE, salvo se 
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estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal 
condição através de documento legal; 
2.2.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar 
mais de uma LICITANTE na sessão pública desta TOMADA DE PREÇOS, sob 
pena de exclusão sumária das LICITANTES representadas. 
2.2.4. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 
instrumento, das condições gerais e particulares de execução do objeto da 
presente Licitação, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 
alegações. 

3.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
3.1. As licitantes deverão apresentar no dia, hora e local, fixados no preâmbulo 
deste Edital, para a realização desta licitação, os seus envelopes contendo a 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" e PROPOSTA DE PREÇOS -
ENVELOPE "B" sendo os mesmos distintos e estando devidamente fechados, 
lacrados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo obrigatoriamente 
em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" NOME DO 
LICITANTE. LOTE(S) XXX. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM 
PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE ''B" NOME DO LICITANTE. LOTE(S) 
XXX. 

3.2. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos 
envelopes, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá 
inserir as informações faltantes e/ou retificá-las. 

4.0. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências · ou 
impugnar o ato convocatório da presente Tomada de Preços, protocolizando o 
pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo a 
Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
4.2. As impugnações deverão ser dirigidas a Comissão de Licitação, por escrito, 
firmadas por quem tenha poderes para representar a licitante ou por qualquer 
cidadão que pretenda impugnar o ato de convocação nesta qualidade. 
4.3. As impugnações intempestivas não serão conhecidas. 
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4.4. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão 
a ela pertinente. 
4.5. Caso seja acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada 
nova data para a realização do certame, desde que a alteração, 
comprovadamente, implique na formulação das Propostas de Preços dos 
licitantes. 

5.0. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 
ser apresentados: a) ou no original; b) ou por cópia com autenticação 
procedida por tabelião, pela Comissão Permanente de Licitação, conforme item 
5.2.2. Deste Edital; c) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa 
oficial onde tenha(m) sido publicado(s). 
5.2.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à proposta de preços e à habilitação 
e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 
5.2.2. A autenticação, quando feita pela Comissão Permanente de Licitação, 
será efetuada, em horário de expediente, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário das 08:00horas às 12:00 horas, até o dia útil 
imediatamente anterior à data fixada para a realização da TOMADA DE 
PREÇOS. 
5.2.3. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação 
deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai 
fornecer o Objeto da presente licitação. 
5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de 
ilustração das propostas de preços. 
5.4. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
5.5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 
inabilitação do licitante. 
5.6. Para os documentos que não tiverem expressos em seu teor, o prazo de 
validade, a Comissão optará pelo prazo de validade dos mesmos como sendo 
o de 60 (sessenta) dias da sua data de emissão. 
5.6. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame 
licitatório, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor 
juramentado. 
5. 7. Havendo dúvida quanto à procedência e autenticidade documental, a 
Comissão reserva-se ao direito de solicitar da licitante, o documento original, 
para cotejo com aquele que foi apresentado, bem como verificar a 
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autenticidade das Certidões emitidas via internet, nos sites dos respectivos 
órgãos emitentes. 
5.8. Deverão ser obrigatoriamente cotados preços unitários todos os itens 
integrantes de cada lote de interesse da licitante, sob pena de desclassificação 
do correspondente lote de sua Proposta de Preços, embora o julgamento seja 
processado pelo menor preço por lote. 

6.0. DA HABILITAÇÃO 
6.1. Para a habilitação - nos termos do §2º do art. 22 da Lei Federal 8.666/93 
- exigir-se-á do licitante a apresentação de Certificado de Registro Cadastral 
emitido e válido pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e a apresentação, 
no invólucro de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A", da 
documentação que atenda todas as condições exigidas abaixo até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das propostas. 
6.2. Para habilitação nesta licitação, será exigida a seguinte documentação: 

6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Câmara Municipal de Juazeiro 
do Norte, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
b) Registro Geral (RG) do representante legal; 
c) Registro Comercial, no caso de Empresa Individual; 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 
A) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
B) Cadastro de contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, compatível com o objeto da licitação. 
C - CERTIDÃO EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRl:íARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA 
NACIONAL (PGFN), REFERENTE A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU) POR ELAS ADMINISTRADOS, 
INCLUSIVE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS "A" A 11 D11 DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 
11 DA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991; 
D - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do domicílio ou sede da licitante; 
E - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, expedida pela Secretaria @ 
de Finanças do domicílio ou sede da licitante; 
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F - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF), expedida pela Caixa 
Econômica Federal, da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o 
mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na 
comprovação da regularidade fiscal. 
G - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT, conforme art. 
29, inc. V da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 12.440/1 de 8 de Julho de 2011. 
I - Por ocasião da participação das Micro e Pequenas Empresas e Empresas de 
Pequeno Porte; 

1.0 - Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, 
de 14.12.2006, a comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato. 
2. O - Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião 
de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
3. O - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal, conforme Art. 43 da Lei 147/2014 será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
4. O - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8. 666/93, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
5. O - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste 
edital referentes à fase de habilitação, bem como apresentar os 
documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, a ME ou 
EPP que não apresentar a regularização da documentação de 
Regularidade Fiscal no prazo definido no item "3.0,r acima. 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TECN ICA: 
a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação e firma reconhecida dos assinantes, acompanhado do seu 
respectivo documento contratual, devidamente autenticados, comprovando 
que a licitante prestou ou esteja prestando serviços compatíveis em 
características com o objeto desta licitação. 
b) Apresentar declaração de comprovação que a Licitante possui em seu 
quadro, na data prevista para entrega da propostas, no mínimo (02) 
profissional de nível superior em contabilidade, registrado no Conselho 

~ ------------------------------C N P .1 nº 05.466,164/000J-22 
Rua Manoel Pires 471, .Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63,040-660 - FONE: 8835111976 



Regional de Contabilidade (CRC), com devido reconhecimento de firma do 
assinante. 
b. l) - Apresentar declaração dos profissionais indicados de sua equipe técnica 
que se responsabilizara pelos serviços do objeto, declarando sua 
disponibilidade para a realização dos serviços junto a Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte-Ceará. 
b.2) - Apresentar Registro da pessoa Jurídica junto a entidade; Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC). 
b.3) A comprovação do vínculo permanente dos profissionais técnicos referente 
ao item "b" com a far-se-á mediante a anexação da documentação seguinte: 
I - Sócio - Contrato Social e último aditivo, ou estatuto social em vigor, 
devidamente registrado em órgão competente; 
II - Diretor - cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa em 
se tratando de sociedade anônima. _ 
III - Empregado - Registro de Empregado (RE) do FGTS do mês anterior ao 
da realização da sessão, acompanhado das devidas cópias de identidades 
emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
IV - Se contratado, apresentar contrato de prestação de serviços, vigente na 
data de abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro dos 
responsáveis técnicos da licitante junto ao Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC), acompanhado de declaração ou documento equivalente expedido. 

6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social 
já exigíveis a apresentação na forma da Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vetada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, dentro de sua validade. 

6.2.4. Declarações: 
c) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho com menos de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, de acordo com o Art. 27, V da Lei 8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal (MODELO - ANEXO III); 
d) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de habilitação 
(MODELO - ANEXO III). 

6.2.5. DOCUMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS 
a) Cédula de identidade; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
c) Comprovante de endereço; ~ 
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d) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS 
FEEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, expedida pelo Ministério da Fazenda; 
d) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do domicílio ou sede da licitante; 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, expedida pela Secretaria 
de Finanças do domicílio ou sede da licitante; 
g) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação e firma reconhecida dos assinantes, comprovando que a licitante 
prestou ou esteja prestando serviços compatíveis em características com o 
objeto desta licitação. 
h) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Câmara Municipal de Juazeiro 
do Norte, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 
f) Registro ou inscrição na entidade profissional competente CRC. 

7 .O. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7.1. A Proposta de Preços poderá ser apresentada conforme modelo do ANEXO 
II, em 01 (uma) via, datilografada ou editorada por computador, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou espaços em branco, redigida no idioma 
português, ressalvando-se expressões técnicas de uso corrente, com clareza, 
em papel timbrado da licitante, sendo numerada sequencialmente, datada e 
assinada à ultima folha e rubricadas as demais, assinada pelo representante 
legal da proponente, sem emendas ou rasuras, juntamente com a Carta 
Proposta (Modelo no Anexo V), contendo necessariamente as seguintes 
condições: 
a) a indicação do nome ou razão social, endereço e Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) orçamento detalhado em planilha expressando a composição dos serviços e 
os custos unitários e totais para os serviços especificados por item, em 
algarismos, e por extenso para o valor total da proposta, em moeda corrente 
no País, já computados todos os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
seguros contra terceiros e demais impostos/taxas incidentes sobre os serviços 
licitados; 
c) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da data de 
sua apresentação; 
d) declaração de que nos custos ofertados já estão incluídas todas as despesas 
com profissionais, transporte, lucro, impostos e todos os demais custos, não 
sendo admitida a cobrança adicional de qualquer outro custo que deveria ser 
apresentado na proposta de preços; 
e) qualificação do representante legal ou do procurador que eventualmente 
assinará o contrato, indicando-se nome, Registro Geral (RG), Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e cargo que ocupa na empresa; 
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7.2. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
7 .3. Serão desclassificadas as propostas que: 
7.3.1. Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos ou da legislação 
aplicável; 
7.3.2. Sejam omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades 
ou defeitos insanáveis ou capazes de dificultar o julgamento; 
7 .3.3. Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 
estabelecidas neste Edital; 
7 .3.4. Apresentarem preço excessivo ou manifestamente inexequível, quando 
comparado aos preços estimados para consecução do Objeto desta licitação. 
7.3.5. Será considerada como manifestamente inexequível aquela que não 
possa demonstrar sua viabilidade, através de documentação que comprove que 
os custos que a compõem são coerentes com os de mercado. 
7.3.6. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a 
Comissão convocará todos os licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, 
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 

8.0. DA SESSÃO DE ABERTURA E PROCEDIMENTO 
8.1. Somente poderão participar desta licitação empresas nacionais que 
atendam às condições e às exigências deste instrumento, e atenda à legislação 
pertinente, sendo vedada a participação de empresa quando: 
a) declarada inidônea por ato do Poder Público ou suspensa de licitar e/ou 
contratar com a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; 
b) impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública ou 
qualquer de seus órgãos descentralizados; 
c) reunida em consórcio; e enquadrada nas disposições do artigo 9° da Lei nº 
8.666/1993. 
8.2. Os licitantes poderão se fazer representar direta ou indiretamente, quer 
seja por Sócio, Diretor, procurador ou credenciado. 
8.2.1. Quanto à representação do licitante: se for representante legal, a 
exemplo de Sócio ou Diretor, deverá estar munido de RG e Contrato Social ou 
equivalente; se for procurador, deverá estar munido de RG e procuração; ou 
se representante credenciado, munido de RG e "Carta de Credenciamento" 
original. 
8.3. No início da sessão, antes da abertura do envelope "habilitação", os 
documentos dos representantes dos ·licitantes serão apresentados à Comissão 
de Licitação, que os examinará; 
8.4. As procurações e as cartas credenciais serão retidas e rubricadas por um 
ou mais membros da Comissão de Licitação e juntadas ao Processo 
Administrativo; 
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8.5. Na sessão somente poderão se manifestar os representantes oficiais dos 
licitantes, que constará de ata, cabendo recurso quanto a seus efeitos, não 
sendo permitidas refutações orais; 
8.6. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro 
do Norte/Ceará na forma e prazos legais pertinentes, mencionando-se a 
modalidade e o número da licitação, devendo ser protocolizados junto a 
Comissão de Licitação, nos dias úteis, no horário de atendimento ao público; 
8. 7. No dia e hora declinados, a Comissão de Licitação então procederá à 
abertura dos envelopes "habilitação", passando-se à rubrica por um ou mais 
membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes; 
8.8. Antes da Comissão de Licitação examinar a documentação apresentada, 
será dada oportunidade para que os representantes oficiais dos licitantes 
analisem e façam apontamentos acerca dos documentos entregues por seus 
concorrentes; 
8.9. Examinados eventuais apontamentos e os documentos do envelope 
"habilitação", a Comissão decidirá pela habilitação ou inabilitação dos 
licitantes; 
8.10. Será declarado inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer 
documento solicitado, oferecendo documentação incompleta ou em desacordo 
com o exigido, ou que não atenda às exigências deste instrumento, inclusive 
por portarem borrões, rasuras, entrelinhas, emendas ou omissões que 
dificultem ou impossibilitem seu entendimento; 
8.11. Ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou inabilitação 
por parte dos representantes oficiais presentes, a Comissão de Licitação 
registrará o fato em ata, devolverá fechados os envelopes 11 proposta de preços" 
aos licitantes inabilitados; 
8.12. Não ocorrendo desistência expressa de recursos à habilitação ou 
inabilitação, a Comissão de Licitação encerrará a sessão; 
8.13. O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao Processo 
Administrativo e os envelopes de n° 02, todos devidamente rubricados pela 
Comissão de Licitação e licitantes presentes, permanecerão sob custódia até a 
sua abertura; 
8.14. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição, serão 
designados local, dia e hora do prosseguimento da sessão para a abertura dos 
envelopes de n° 02, ocasião em que haverá a devolução dos envelopes 
"proposta de preço", ainda lacrados, aos licitantes inabilitados; 
8.15. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes "proposta 
de preços'1, passando-se à rubrica das propostas por um ou mais membros da 
Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes; 
8.16. Depois de abertos os envelopes não serão aceitos quaisquer pedidos para 
alteração. 
8.16.1. Em seguida, a Comissão de Licitação iniciará o JULGAMENTO. 
Inicialmente, serão examinados os aspectos formais da Proposta. O não 
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atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 
8.17. o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas 
as especificações técnicas mínimas e demais condições definidas neste 
Instrumento. 
8.18. Examinados os eventuais apontamentos e o conteúdo do envelope 
"proposta de preço 11 , que deverá conter tudo que fora especificado no item 
correspondente, a Comissão de Licitação decidirá a respeito de sua 
classificação, sendo desclassificada a proposta que: 
a) seja manifestamente inexequível; 
b) seja excessiva, acima dos valores previstos na estimativa constante no 
Termo de Referência; 
c) apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor nulo; 
d) contiver borrões, rasuras, entrelinhas, emendas ou omissões que dificultem 
ou impossibilitem seu entendimento; 
e) não atenda às demais exigências deste instrumento. 
8.19. Aferida a exequibilidade dos preços propostos apresentados, o 
julgamento far-se-á da forma especificada nos critérios de julgamento, onde 
serão consideradas 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais; 
8.20. A Comissão de Licitação fará, então, o ordenamento das propostas das 
demais licitantes não desclassificadas pela ordem crescente dos preços nelas 
apresentados; 
8.21. A Comissão de Licitação examinará, da licitante cuja proposta está em 
primeiro, segundo e terceiro lugar, a proposta comercial apresentada. Não 
sendo encontrados erros a Comissão de Licitação declarará a licitante 
classificada em primeiro lugar como vencedora desta licitação. 
8.22. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será realizado sorteio, 
em local, dia e hora estabelecidos pela Comissão de Licitação; 
8.23. A Comissão de Licitação, após os procedimentos previstos nos itens 
anteriores deste capítulo, suspenderá a sessão a fim de que seja lavrada Ata a 
ser assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos prepostos dos 
licitantes que participam da licitação. 
8.23.1. Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, a Presidente da 
Comissão de Licitação fará diretamente a intimação dos atos relacionados com 
o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e registrando os 
atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a 
intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto 
o prazo recursai. Os autos do processo estarão com vista franqueada ao 
interessado ou interessados na presença da Comissão de Licitação. 
8.23.2. Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a 
intimação dos atos referidos no item anterior será feita através de imprensa 
oficial ou via fax, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 
(cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega a Comissão de Licitação das 
razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão então se~ 
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suspensa para atendimento aos procedimentos inerentes ao disposto no art. 
109 da Lei n° 8.666/93. 
8.24. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a critério da Administração, poderá ser concedido o prazo de 
08 (oito) dias úteis para os licitantes apresentarem nova documentação ou 
novas propostas, conforme o caso, escoimadas das causas que os inabilitaram 
ou desclassificaram; 
8.25. Tanto no caso dos envelopes \\A" - DE HABILITAÇÃO, como no do 
envelope \\B/1 - PROPOSTA DE PREÇOS, fica possibilitado à Comissão de 
Licitação suspender a respectiva sessão de abertura para posterior análise e 
decisão acerca de seus conteúdos, intimando-se os licitantes do resultado 
mediante publicação na Imprensa Oficial; 
8.26. É facultado à Comissão de Licitação ou o Presidente da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte/CE, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
8.27. Da mesma forma, se em alguma fase após a abertura dos envelopes de 
HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A", ou na data da assinatura do contrato, algum 
documento acima elencado se encontrar vencido, fora de sua validade, estando 
portanto irregular, é facultado à Comissão de Licitação ou ao Presidente da 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, condicionar a assinatura do 
contrato à demonstração de regularização desse documento; 
8.28. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela 
Comissão de Licitação na presença dos participantes ou relegadas para ulterior 
deliberação a juízo do Presidente, devendo o fato constar de ata. 

9.0. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
9.1. A Comissão de Licitação emitirá relatório contendo o resultado do 
JULGAMENTO deste Edital, com classificação das licitantes, que estará assinado 
pelos membros que dela participaram. 
9.2. A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da 
licitante cuja proposta de preços seja classificada em primeiro lugar são da 
competência do Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE. 
9.3. O Contratante se reserva o direito de não homologar e revogar a presente 
licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprova do, mediante parecer escrito e fundamentado sem que 
caiba a qualquer das licitantes o direito. 

10.0. DO CONTRATO 
10.1. Após a homologação, a adjudicatária será convocada para, no prazo de 
05 (cinco) dias, contados do recebimento do aviso, assinar o contrato, 
conforme minuta anexa ao presente Edital. 
10.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o "Termo de Contrato" 
no prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento 
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total da obrigação, ficando sujeito às penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores. 
10.3. Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da 
proposta vencedora e seus anexos, bem como os demais elementos 
concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório. 
10.4. O prazo de convocação a que se refere o subitem 
10.1. Poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo, quando solicitado 
pela licitante, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
10.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 11Termo 
de Contrato" no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes 
remanescentes, obedecendo a ordem de classificação estabelecida pela 
Comissão de Licitação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro colocado, ou revogar a licitação consoante prevê a Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.6. A convocação para assinatura do contrato será feita ou via fac-símile, 
juntando-se o comprovante de emissão, ou por correio, com aviso de 
recebimento, ou pessoalmente, com seu recebimento documentado. 
10. 7. O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para 
assinatura do contrato implicará na perda de direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções legais aplicáveis. 
10.8. Pela execução dos serviços objeto deste edital, a Contratante se propõe 
a pagar o valor máximo de R$ 231.999,96 (Duzentos e Trinta e Um Mil. 
Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos). 
10.9. As obrigações da CONTRATADA são as constantes na minuta contratual, 
parte integrante deste edital independente de sua transcrição. 
10.10. As obrigações do CONTRATANTE são as constantes na minuta 
contratual, parte integrante deste edital independente de sua transcrição. 

11.0. DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. A fiscalização será exercida por a Contratante, ou por quem por ela for 
indicado, e através de elementos credenciados junto à Contratada. A existência 
da ação fiscalizadora não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da 
Contratada no que lhe compete; 
11.2. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle na execução contratual, 
em especial quanto à qualidade e prazo, fazendo cumprir todas as disposições 
de lei e do presente instrumento. 

12.0. DA VIGÊNCIA 
12.1. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021 a partir de sua 
assinatura, prorrogáveis nos termos do art. 57, inciso II da Lei no 8.666/1993. 
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13.0. DA DESPESA ESTIMADA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas da presente licitação está estimada em R$ 231.999,96 
(Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e 
Noventa e Seis Centavos}. Considerando a vigência contratual. 
13.2. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 0101.01.031.0001.2.001 - 3.3.90.39.00/3.3.90.36.00 
através de recursos próprios. 

14.0. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada, de 
nota fiscal a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, ou aos responsáveis 
por ela designados, discriminando no documento fiscal os valores mensais, a 
modalidade e o número da licitação; 
14.2. O pagamento mencionado no item anterior será realizado mensalmente, 
até o 10° (décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços; 
14.3. Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome 
da adjudicatária através de ordem bancária ou cheque nominal; 

15.0. DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 
15.1. O Contrato é irreajustável pelo período de sua vigência, podendo ser 
atualizado na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei 8.666/93 atualizada; 
15.2. Ultrapassado o período de vigência poderá ser reajustado de 
conformidade com as partes, de acordo com a variação do IGPM - índice Geral 
de Preço de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro 
índice oficial que venha substituí-lo, a partir do primeiro dia após a assinatura 
do contrato. 

16.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
16.1. O não cumprimento das obrigações assumidas em proposta ou contrato 
sujeitará às sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93; 
16.2. A não assinatura do termo de contrato no prazo estabelecido caracteriza 
descumprimento das obrigações assumidas, sujeitando-o a imposição de multa 
de 30% (trinta por cento) sobre o valor global atualizado de sua proposta, além 
da suspensão temporária do direito de licitar com a Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/CE, bem como o impedimento de com ela contratar pelo 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses; 
16.3. As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 
da Lei de Licitações nº 8.666/93 aplicam-se ao presente instrumento, no que 
couber. 

17.0. DA RESCISÃO CONTRATUAL 
17.1. A execução dos serviços, proveniente deste contrato, poderá ser 
rescindida de conformidade com o disposto nos artigos Nº. 77, 78 e 79, da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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17 .2. Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados a 
Administração os direitos previstos no art. 80 da aludida defesa legal. No caso 
de rescisão administrativa ou amigável, essa deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do gestor competente. 
17.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
17.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
17.3.2 -Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das 
partes: 
17 .3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante 
aviso por escrito com 30 (trinta) días de antecedência, sem ônus para ambas 

~- as partes; 
17 .3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, 
a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário 
uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior. 

18.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
18.1. Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, e 
subsidiariamente, pelos princípios de Direito Público e, ainda, no que couber, 
pelos dispositivos de Direito Privado; 
18.2. Aplica-se a Lei Federal n° 8.666/1993 para os casos que por ventura 
ficarem omissos; 
18.3. As questões não previstas neste instrumento serão resolvidas pela 
Comissão de Licitação com base nas normas jurídicas e administrativas que 
forem aplicáveis e nos princípios gerais de Direito; 
18.4 - Serão admitidos os recursos constantes do artigo 109 da Lei Federal n° 
8666/1993 e os prazos serão contados conforme o artigo 110 do mesmo 
Diploma Legal; 
18.5 - Fica assegurado a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-CE, o direito 
de, a qualquer tempo e a seu critério por despacho motivado, antes da 
contratação, adiar ou revogar a presente Licitação, por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, suficiente para 
justificar o ato, sem que assista às licitantes direito a indenização de qualquer 
espécie, salvo as hipóteses legais; 
18.6 - Todas as declarações solicitadas no anexos deste edital deverá ter 
reconhecimento de firma do responsável pela sua emissão. 

19.0. PARA CONHECIMENTO E DO FORO 
19.1. Para conhecimento dos interessados expede-se o presente instrumento, 
do qual será extraída cópia que será afixada no saguão da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte/CE e seu resumo publicado na Imprensa Oficial; 
19.3. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao 
presente edital serão prestados pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço: na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. e~ {=à, 
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63.040-660, Cidade de Juazeiro do Norte - Ceará ou pelo telefones (88) 3547-
1209. 
19.4. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Juazeiro do Norte, Estado 
do Ceará, para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução do contrato, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Juazeiro do Norte-Ceará, Em 19 de Janeiro de 2021. 

CNP.J nº 05,466.164/0001-22 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
\t:!-r. -~-/ 
~:r~~~~ 

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE 
ASSESSORIA GONTABIL NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 
PATRIMONIAL; GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS DO SIM, E NO 
ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. Justificativa 
2.1 .1. Motiva-se a contratação do presente objeto para auxiliar a unidade administrativa da 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte nos serviços de contabilidade púb.lica, que atenderá 
os procedimentos enraizados no ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Lei nº 
4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, como também, 
as Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado (TCE), visto que somente com 
execução do objeto acima terá assim atendido a necessidades junto as Portarias e 
Instruções do órgãos fiscalizados externos. 

2.2. A execução à ser realizada justifica-se no embasamento nos termos da Lei 8666/93, 
Lei Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores. 
2.3. A modalidade adotada será o Tomada de Preços. E adotará para o julgamento o critério 
de menor preço. 
2.4. Este Termo de Referência tem por finalidade orientar a(s) empresa(s) participante(s) 
da licitação realizada sob a modalidade Tomada de Preços, objetivando a prestação de 
serviços citados no objeto acima, conforme condições, objetivos, especificações e demais 
regramentos que se seguem abaixo: 
2.5. Visando o bom planejamento dos recursos oriundos desta Câmara e para o pleno 
atendimento às necessidades básicas, requeremos a execução dos serviços abaixo 
relacionados pelo período de 12 meses: 

ASSESSORIA OE EXECUÇÃO CONTÁBIL 

• Assessoria e execução contábil; 
• Orientações ao gestor e sua equipe sobre os processos envolvidos na administração 

pública, atinentes à execução orçamentária; 
• Supervisão e execução das atividades da área de Contabilidade Pública; 
• Execução e revisão da todos os atos e fatos contábeis relativos ao patrimônio e as 

variações patrimoniais, pelo método das partidas dobradas e por meio de 
computação eletrônica; 

• Execução e revisão das prestações de contas e emissão de parecer; 
• Execução e revisão da classificação dos fatos para fins de registro contábil, 

processando através de computação, validando os registros e demonstrações; 
• Elaboração e implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; 
• Implantação dos procedimentos contidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público - MCASP; 

CNPJ nº 05.466,164/0001-22 
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• Abnr e encerrar as escritas contabe1s, organizando os serviços quanto a sua 
concepção, planejamento e estrutura material, bem como o estabelecimento de 
cronogramas, modelos, formulários e similares; 

• Elaborar balancetes analíticos de receita e despesa, razão, diário, apresentados por 
grupos de contas, de forma analítica e sintética; 

• Manter pessoal qualificado e habilitado, mínimo de dois profissionais, além do que 
um contador registrado pela empresa deverá estar à disposição da contratante para 
assinar todos relatórios contábeis e dirimir dúvidas dos servidores relativos à 
contabilidade pública da Prefeitura. 

• Envio mensal em meio magnético do SIM junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios; 

• Elaboração da Proposta Orçamentária da Câmara Municipal. 
• Elaboração de defesas técnicas junto ao TCE de processos de prestação de contas 

e de Gestão. 
• Assessoramento as comissões de legislação, justiça e redação final, orçamento, 

finanças e fiscalização. 

DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

• A prestação dos serviços de objeto deste projeto básico englobará as seguintes 
tarefas: Proceder à execução mensal da escrituração contábil do CONTRATANTE; 
emissão de nota de empenho, liquidação e pagamento, de acordo com a Lei n. 
4.320/64 e plano de contas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público -
MCASP; 

• Realizar, mensalmente, a conciliação das contas contábeis; 
• Emitir parecer técnico em relação aos balancetes de verificação, reformulações, 

previsões orçamentárias e prestações de contas; 
• Elaborar e apresentar, mensalmente, os balancetes contábeis, de acordo com as 

normas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE; 
• Gerar as informações a serem enviadas ao SIM -Sistema de Informações Municipais 

do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE; 
• Calcular e emitir, mensalmente, as guias para pagamentos das obrigações fiscais; 
• Assessorar a CONTRATANTE na gestão financeira e orçamentária do órgão; 
• Participar, quando antecipadamente convocado, de reuniões para prestar 

esclarecimentos de natureza contábil que se fizerem necessárias; 
• Providenciar processo de prestação de contas, da CONTRATANTE; 
• Informar a CONTRATANTE sobre as exigências e Instruções Normativas oriundas 

do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE, Receita Federal e Conselho 
Federal de Contabilidade; 

• Emissão de Balancetes e sua respectiva consolidação, além de Auxilio na 
Planificação Orçamentária anual e plurianual dos Fundos Municipais; 

• Conciliação e Emissão de todas as peças contábeis (balanço patrimonial, balanço 
financeiro, apuração de receitas e despesas, variações ativas e passivas). 

• Execução Orçamentária e Financeira de Despesas; ~ 
• Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes ás 

áreas contábil e financeira; 

CNP.J nº 05.466.164/0001-22 
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• Elaboração de mensagens e projetos de lei relativos a créditos adicionais; ...__ ···· -· 
• Acompanhamento da programação financeira e do cronograma mensal de 

desembolso; 
• Atualização e transmissão diária das informações para publicação em meio digital -

internet das informações sobre movimentação financeira nos termos da Lei nº 
131/2009; 

• Responder a quaisquer consultas feitas pelas contratantes, seja por e-mail, seja in 
loco; 

• Assessoria e Consultoria in loco com profissionais qualificados para 
acompanhamento dos procedimentos contábeis 

4. PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: 

ITEM Especificações do Serviços UND. Quant VR. Médio. Unit VR. Médio global 
CONTRATAÇAO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TECNICOS DE ASSESSORIA 
CONTABIL NA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

01 
PATRIMONIAL; GERAÇÃO E ENVIO 

Mês 12 R$ 19,333,33 R$ 231.999,96 DOS DADOS CONTABEIS DO SIM, 
E NO ACOMPANHAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
DO NORTE/CEARÁ. 

Valor Estimado da Licitação R$ 231.999,96 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e 
-- Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos). 

Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base nos valores 
praticados no mercado nacional para o seguimento, efetivadas para verificação no mercado 
dos preços deste objeto. 

5. PRAZO DE CONTRATO 
5. 1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n~ 
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

6. DA FISCALIZAÇÃO 
6.1. Fiscalização será realizada por servidor a ser designado pela Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte- Ceará para acompanhar a execução dos serviços do objeto contratual; 

CNP.J nº 05.466,164/0001-22 
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7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 01.01 .01 .031.0001.2.001 - 3.3.90.39.00/3.3.90.36.00 através de recursos 
próprios. 

Juazeiro do Norte-Ceará, Em 12 de Janeiro de 2021. 

RUBENS DQ.E MORAIS LOBO 
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará 

CNP.J nº 05.466.164/000J-22 
Rua Manoel Pires 471, .Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: BB35UJ976 
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EDITA-L PROCESSO LICITATORIO N'º 2021 .. 01.14.01-CM 
M.Ol>ALIDADE: TO:MADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM __ _ 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Juazeiro do 
Norte. Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em 
vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem 
como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de Preços Nº 
2021.01.14.01-CM. Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos 
relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de 
participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de bem e 

. .-..... fielmente prestar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos 
vencedor(es) da presente licitação. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORI A CONTABIL ~A 
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; GERAÇAO 
E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS DO SIM, E NO ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, conforme 
serviços constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS UND QUANT. VR.UNIT VR. TOTAL 
SERVIÇOS 

01 MÊS 12 

Valor do LOTE (XXX) R$ 

Valor Total da Proposta: R$ _ _ _ (POR EXTENSO) 
Proponente : _ ___ _ _ _ _ _____ _ ___ __ _ 
Endereço: ____ ___ _____ _ ___ ___ _ CNPJ/CPF: 

Prazo de Duração dos Serviços: até 31/12/2021, a contar da assinatura do 
respectivo Contrato. 
Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias 
Local/data : _ ___ ______ ___ _ 

Assinatura do Proponente 

CNP.J nº 05.466,164/0001-22 
Rua Manoel Pires 471, .Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835:11.1976 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORT~~::,,.-.,.4 ,>-/ 
EDITA!. PROCESS.O LICITATÓRIO Nº 2·021.01.J.4.01-CM MODALIDADE: 
TOMADA DE PREtOS Nº 20.21..01.14.Q·t-CM_~~~~- ---~_., 

' A 

ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ceará. 

ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação Ref.: Tomada de 
Preços n° 2021.01.14.01 -CM. 

Em atendimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços em referência, 
DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que não existe nenhum fato superveniente 
impeditivo de nossa habilitação, bem como não estamos suspensos do direito 
de participar de licitações e nem fomos declarados inidôneos por qualquer 
entidade ou órgão federa l, estadual ou municipal. 

Data e Local 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
(Nome e Cargo) 

CNP.J nº 05.466.164/0001-22 
Rua Manoel Pires 471, .Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835111976 



·EDITAL PROCESSO LICITATÓ·RIO ND 2021.01.14.01-Cl\tf . 
!M-o ·oALIDADE·: TOMA·DA DE PREÇOS Nº 2021.01 .14.01-C'M~~ 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

A empresa __________ , inscrita no CNPJ sob o n° 

_________ , situada na ____ , DECLARA, sob as penas da lei, 

para surtir efeito junto à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no 

procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preços, que não incide 

na proibição contida no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Por ser verdade, firma o presente. 

Data e Local 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
(Nome e Cargo) 

CNP.J nº 05.466,164/0001 -22 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 

EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.14.-81-CM MODALIDADE: 
'TOMADA DE P'RE OS Nº 2021 •. 0.1.14.0'1-C"'""M_~--

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

Tomada de Preços n° 2021. 01.14.01-CM 

A (nome da empresa) ______ ___ _, CNPJ n° 
_________ , com sede à ______ , neste ato representada 
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de 
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) _______ , a 
quem confere(m) amplos poderes para junto a Câmara Municipal de Juazeiro 
do Norte praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação 
na modalidade de Tomada de Preços n° 2021.01.14.01-CM, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais 
para assinar, concordar, desistir, interpor recurso, confessar, transigir, firmar 
compromisso, assinar documento em nome da proponente, receber e dar 
quitação e tudo o mais que se fizer necessário à representação legal desta 
Licitante. 

Data e Local 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome: 
Cargo: 

RECONHECER FIRMA(S) 

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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,EDITAL PROCESSO LICITATÓ·RIO N-0 2021.81 .. 14.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PRE._ÇOS Nº 2021.01.14.01-CM 

ANEXO V - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

~------'_de ____ _ de 2021. 
À Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ceará 
ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
REF: Tomada de Preços n° 2021.01.14.01-CM 

Atendendo às exigências desta Tomada de Preços n° 2021.01.14.01-CM, 
-~ estamos apresentando nossa proposta para execução dos serviços objeto da 

Licitação supra referida. 

Declaramos expressamente que: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta 
Licitação, expressas nesta Tomada de Preços, bem assim com as condições de 
contratação estabelecidas na minuta do Contrato, anexa ao Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da sua apresentação e abertura. 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as Normas Técnicas 
e Profissionais brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da 
Fiscalização da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, assumindo, desde já, 
a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. 
Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e 
habilitado a prestar a essa Comissão Permanente de Licitação os 
esclarecimentos e informações adicionais que lhe sejam solicitados, bem como 
assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e tudo o 
mais que se fizer necessário à representação legal desta Licitante. 

Atenciosamente, 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
Nome: 
Cargo: 

CNPJ nº 05.466.164/0001-22 
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MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.14.01-CM 

ANEXO VI - MINUTA CONTRATUAL 
Contrato de prestação de serviços firmado entre a Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte, e a ........ ..................... , para o fim que nele se declara. O 
PODER LEGISLATIVO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, pessoa jurídica de direito 
público interno. Com sede de sua Câmara Municipal Localizada na Rua Manoel 
Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade de Juazeiro do Norte 
- Ceará. inscrito no CNPJ sob o n° 0S.466.164/0001-22, neste ato 
representada por seu Presidente Sr. ____________ , 
doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado, e do outro 
lado, __________ , situada à ________ , inscrita no 
CNPJ/CPF sob o nº ____________ , neste ato representado 
por _____ _ _____ , portador(a) do CPF nº _ ______ , 
apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO, 
tendo em vista o resultado da Licitação procedida na modalidade Tomada de 
Preços nº _____ ___ e do processo n° _ _______ , 
tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes: 

ClÁUSUlA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAl 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 
2021.01.14.01-CM, de acordo com o § 2° do Art. 22 da Lei Federal no 
8.666/93, devidamente homologado pelo Sr. Rubens Darlan de Morais 
lobo, Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. 

ClÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA CONTABil ~A 
EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL; GERAÇAO 
E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS DO SIM, E NO ACOMPANHAMENTO 
DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório, e proposta de preços 
apresentada pela Contratada, parte integrante deste instrumento, 
independentemente de sua transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os serviços no regime de execução 
indireta. 

CLÁUSULA QUARTA - DO 1PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
DO REAJUSTE 

CNP.J nº 05.466.164/0001.-22 ~ 
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4.1 O valor contratual global importa na quantia de R$ 
___________ ( __ ), sendo pago mensalmente um valor de 
R$ ___________ ( _____ ) a ser pago conforme execução 
dos serviços/aquisição durante a vigência contratual. 
4.2 - O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada, de 
nota fiscal/fatura, à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, ou aos 
responsáveis por ela designados, discriminando no documento fiscal o valor 
mensal e a descrição dos serviços executados; 
4.3 - O pagamento mencionado no item anterior será realizado mensalmente, 
até o 10° (décimo) dia do mês subsequente à prestação dos serviços; 
4.4 - Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome 
da Contratada através de ordem bancária ou cheque nominal; 
4.5 - O Contrato é lrreajustável pelo período de sua vigência, podendo ser 
atualizado na forma da alínea 11 d11 do Art. 65 da Lei 8.666/93 atualizada; 
4.6 - Ultrapassado o período de vigência poderá ser reajustado de 
conformidade com as partes, de acordo com a variação do IGPM - índice Geral 
de Preço de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro 
índice oficial que venha substituí-lo, a partir do primeiro dia após a assinatura 
do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
5.1 - O presente contrato terá vigência até 31/12/2021, contado a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 0101.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 / 
3.3.90.36.00, através de recursos próprios. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
7 .1 - Obrigam-se CONTRATANTE e CONTRATADA a cumprir fielmente os 
regramentos discriminados pelo Edital e Contrato originários do Tomada de 
Preços Nº ________ e as Normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93, 
obrigando-se ainda a: 

CONTRATANTE 
7.2- Exigir do contratado o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como 
zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos. 
7.3- Colocar a disposição da contratada toda a documentação necessária para 
a perfeita execução dos serviços solicitados. 
7.4- Fornecer, sempre que for solicitado pela contratada, informações 
adicionais pertinente aos procedimentos administrativos e legislativos, ora 

CNPJ nº 05,466,164/0001-22 
Rua Manoel Pires 471,. Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835111976 



IL~fN,-~ 
(:; ô((' 

~ ~~ ~ 
· . · . . · ,E? Fls:--- ~ 

, ~ ", 
.., "-- >-· 

. . -~ R~IJ.:~ O; 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR~~""'·'·;; 

contratados. 7.5- Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos 
trabalhos. 
7.6- Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento. 
7. 7- A Contratante é a única responsável pelos atos da gestão administrativa 
que sejam praticados, limitando-se a Contratada à responsabilidade técnica de 
assessoria prestadas. 
7 .8 - À Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões 
nos serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais 
condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1 °, da Lei no 8.666/93. 
7.9 - Cumprir as disposições apresentadas bem como atos normativos a serem 

posteriores editados. 

CONTRATADA 
7 .10 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
7 .11 - Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a 
legislação vigente, inclusive as instruções normativas do TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS Municípios - TCM, dentro dos prazos pré-estabelecidos, 
atendendo prontamente a todas as consultas e solicitações, prioritariamente 
aos demais compromissos profissionais. 
7 .12 - Manter no mínimo um profissional especializado para atuar junto à 

Contratante, diariamente, no horário de expediente e funcionamento da 
mesma, na forma descrita no Edital. 
7.13 - Utilizar nos serviços prestados somente profissionais e qualificados para 
tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas 
por profissionais de outras áreas. 
7 .14 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela 
contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, 
adotando medidas internas de segurança. 
7 .15 - Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, 
desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que vem incidir sobre o 
presente contrato. 
7.16 - Prestar os serviços contratados com presteza, zelo e profissionalismo 
sempre que for solicitados pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 
procedendo na forma estabelecida no Anexo Ido Edital, parte integrante deste 
instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PROIBIÇÕES 
8.1 - É vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, 
sem a prévia e expressa anuência e autorização da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 
9.1 - Os serviços serão fornecidos de acordo com as necessidades da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte, devendo as mesmas serem realizadas 
conforme as especificações dos serviços apresentadas no anexo I Termo de 
Referência do Edital. 
9.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os serviços que 
vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não 
importará a sua aceitação. 
9.3 - A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por servidor em exercício da Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte. 
9.4 - A fiscalização, exercida no interesse da Administração, não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante a terceiros, por 
qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade 
do Poder Público ou seus agentes e prepostos. 
9.5 - Quaisquer exigências da fiscalização, dentro do objeto do contrato, 
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte. 
9.6 - A Contratada se compromete a realizar os serviços observando normas 
de procedimento interno existentes na Câmara Municipal ou normas a serem 
editadas posteriormente pela Administração, relativas à regulamentação dos 
serviços e atos a serem executados para o cumprimento do Contrato. 
9.7 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá cumprir as disposições 
apresentadas bem como atos normativos a serem posteriores editados. 
9.8 - A execução do Contrato, seu acompanhamento, sua fiscalização e o seu 
recebimento dos serviços serão realizados por representante da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte especialmente designado e indicado pela 
Contratante para este fim. 
9.9.1 - O representante da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
9.9.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
Representante deverão ser solicitadas ao(s) seu(s) superior(es) em tempo 
hábil para a adoção das medidas convenientes. 
9.10 - O objeto deste contrato será recebido: 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias 
da comunicação escrita da CONTRATADA; 
b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de 
Entrega e Recebimento dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de observação que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as 
sanções dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A empresa ou pessoa física contratada pela Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte para a prestação dos serviços objeto da presente, no caso 
de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: Advertência Multas 
necessárias, conforme segue: 
b. l) O prazo de execução dos serviços deverá ser rigorosamente observado, 
ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimo por cento) por dia 
de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da operação, caso 
seja inferior a 30 dias. 
b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de 
atraso superior a 30 dias. 
c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento 
de contratar com a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até 
que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
10.3 A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, sem prejuízo das sanções 
aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim 
de receber multas aplicadas e resguardar- se dos danos e perdas que tiver 
sofrido por culpa da empresa Contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - A execução dos serviços, proveniente deste contrato, poderá ser 
rescindida de conformidade com o disposto nos artigos n° 77, 78 e 79, da Lei 
n? 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
11.2 - Na hipótese de ocorrer a sua rescisão administrativa, são assegurados 
a Administração os direitos previstos no art. 80 da aludida defesa legal. No 
caso de rescisão administrativa ou amigável, essa deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada do gestor competente. 
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das 
partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante 
aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas 
as partes; 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, 
a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário 
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uma comun1cação por escrito com a antecedência definida no sub-item 
anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1. - O presente Contrato tem como fundamento o Edital de Tomada de 
Preços n° _______ , devidamente homologado pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, e a proposta da CONTRATADA, tudo 
parte integrante deste Termo, independente de transcrição e a Lei n° 8.666/93 
atual1zada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes. 
12.2 - A execução do presente contrato será indireta e regrada sob regime de 
empreitada por preço unitário, na forma do Art. 10, inciso II, alínea "a", da Lei 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este Contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, 
até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços 
serão efetuadas mediante Termo Aditivo. 
14,2 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, 
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
Contrato é o da Comarca de Juazeiro do Norte, Ceará, excluindo-se qual outro 
por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam 
o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Juazeiro do Norte (CE), XXXXXXX de XXXXXXX de XXXX. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________ _ 
NOME: CPF: 

2. _________________ _ 
NOME: CPF: 
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PORTARIA N° 0279, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO 

Di~põe sobre a nomeação do Coordenador do 

Centro de Apoio Psicossocial Adulto da 

Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro 

do Norte. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO 

NORTE, no uso de suas atribuições conferidas peloArt. 72, ir,_ci~os 

VII e IX, da Lei Crg:inica Munkipal, de 05 de abri; -:!e 1990; 

Considerando as disposições da Lei Complementar n" 112, 

>-. 05 de julho de 2017, que dispõe sobre a estrutura funcional da 

Administração Municipal de J:.1:1:eiro do Norte, com alterações da 

Lei Complementar nº 116, de 22 de dezembro de 2017, da lei 

Complementar nº 119, de 26 de outubro de 2018, e da lei 

Complemerrtar nº 128, de 03 de fevereiro de 2020; 

RESOLVE, 

- AVISOS E EDITAIS ' 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Juazeiro do Norte .-Aviso 

de licitação - O Prc:sidente da CPl da Câmara mtµtiiip:~l J~"füi(~ii.Ci . 
~ ~ ~ ... ~ . 

do Norte comunica aos interessados que n,\!/~~'.1:~14-,04 d~":·/ .. 

Fevereiro de 2021, às 09:00hs, estara abrindo liótádo<na modah daâê : . 
) ' , 

Tomada de Preços n" 2021.01.13.01-CM, tipfn1e!'l,Q1>.-,p~ iJjo t .. 
objeto é a Contratação para a prestação de servi0s de digitalização e .' 

. t . ~ ="' .. :---~ S" 

am1a:enamento de imagens em PDF eJPG dos projd~ clt\lei,s,,d,,xrét~s, •· 

portarias, atos, e documentos comprobatórios da re..:dta e de$pc:sa de 

rcs ponsa bilidade da Câmara municipal de J uazdro do Norte/Ceará. 

Maiores informações e entrega de editai~, na sala das licitações na sede 

da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, sito na Rua Manoel 

Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade 

do Norte - Ceará. lnform;ições poderão ser obtidas 

telefone (88) 3511-1976. Juazeiro do Norte/CE, Em 

2021. André Pitther de Menezes Pinheiro - Presiden 

Esrado do Ceará - Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso 

de Licitação - O Presidente da CPl da Câmara municipal de Juazeiro 

do Norte comunica aos interessados que no próximo dia 04 de 

Fev.,reiro de 2021, às 14:00hs, estará abrindo lidtação na modalidade 

Tomada de Preços nº 2021.01.14.01-CM, tipo menor preço, cujo 

objeto é a Contratação para a prestação de serviços técnicos de 

assc.:srnria contábil na execução orçamentária, financdra e patrimonial; 

geração e envio dos dados contábeis do sim, e no acompanhamento 

das atividades da comissão de orçamento e finanças da câmara 

municipal de Juazeiro do Norte/ Ceará. Maiores informações e entrega 

Art. 1 ° - Nomear REG IlAN E PEREIRA BARROS, de editais, na sala das licitações na sede da Câmara Municipal de 

portadora do RG nº 2802692-94 SSP/CE, inscrita no CPF nº Juazeiro do Norte, sito na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da 

806.502.603-68, para o cargo de provimento em comissão de Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade de Juaieiro do Norte - Ceará. 

Coordenador do Centro de Apoio Psicossocial Adulto, integrante Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3511-1976. 

~a cstru tura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde Juazeiro do Norte/CE, Em 19 de Janeiro de 2021. André Pitther de 

ESAU), de Nível Ocupacional DAS-5, percebendo a importância Me11ezes Pinheiro - Presidente da CPL. 

de R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinquenta reais), a título de 

gratificação, conforme o art. 18, inci~o li, da lei Complementar n.º 

112, de 05 de julho de 2017. 

Art. 2° -Esta portaria entra em vigor na data de 1 ° de janeiro 

de 2021. 

Palãdo Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do 

Norte, Estado do Ceará, aos 04 de janeiro de 2021. 

GLtD~ON L!MA BEZERRtl. 

PREFEITO MUN!C!PAL 

Exemplares disponíveis na página 
http://www.juazeiro.ce.gov.br/lmpren

sa/Diario-Oficial/ 
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:t~~õd ~f.~t::~r~'1d:~tí t'FÓV,.~~~~·EN;~8~~6~!?: .nEodêºann~:,-~r:Lic~~~l:~re~~;;t:~-:~~~~~fº ;,,;~o;~eº~~t5ºvt:~0~ ~~ 
~~,!~~i:i1}: t:i~1~;;,;.t~Ó1~~13:~~!:c~õ~i~;t;d~º1~ :ÉêtlsF!É~T~rD~S PiOPõ~t~r~11;:füb.1t 
~CQ s~~~1t:.'-DFtmrE~mÇJCD08ED~Ai'N;é:,,~:1~:o i:i~;,i~~~ ::tm~ :i: n°a3{~c2~~;.1;e!io9\~Ho~tt 
Pro.:umdorio Gerol do Eilado, i,m forla/~za, 1-1 de Jo n~ iro de 2021 JOKGE lUIS LEITE 5AR.AIVA D~ Ol~ EIRA 
?,EGOmO 

p~lo lt1le tr.e1110 ai.! t ww..t.1epla9 c-f' gov.br. Procviodorio Ge(ol d,c E.dodo. om Foi1ole.z.o, lS dt> j1,111eiro d~ 2021 EXPEDITO PIIA JUNIOR 
?RESIDENTE DA CEL OI 

EDITAL 0€ NOn;.,cAÇ._ÃO CONSTITIJTTVA EM MQR,1. COM PR"-ZO DE 1$ \0UIHZE) OtA.S 
llcmprM.1 MR M:!V PACJ..hJBA 111- SPc. LTO,r.. p!l.l.'IO,I! 1',!r':f::, de: ttir,,'lo rriva='o ln~ r-2.cNPJ ;i• 2&.11~ 'IOM:\OO \· lJ.. ;;;m 

~~~.~-~~ Ja~r;,~[~~º;!1~~ 1Pt~~~ ~~!!;~~in =~~~~C;;.;;.;-~~~~·t!~:;:~~ 
r,!e ~.ir•. u ;-,.w1 &: OC'a5er.R 1r.r:n.rnoors •c ~ M'l11(;;s: a ain,kti.::r ~m m,y.,1 lli illlQ i;i"e,111!!1 ;L':a' •o ••at.!or\G:w p.ir2 i;uti t'.O 

~mi~ir~5el~~~~:t~ri:-::~r~~l~~~~~L!;!I~~~ Lit~.~~~~ ~=4 ~ 
1) i:-i.iS"-No ~ o OR'GUE.S OE LI"""- C?r 025 int,S.ll-56, LCT'"~.1ENTU t •DfyC.-,S C',}, EO .:. V!Zlt.'HANÇA PACATlJSA 111, 00 
- 1 , JE~ JSS/,T1 Ili f ~CATUBA • CE 
:l '! 9$-: . ~:' l-32.. LOTSAJAESTO 1-!0 AAD.._S 0.A. 60AVJ.l:~lHAN•~fACAT\.raA 111. C.D-12 Ll 

~ 

'\~ GOVER.NO DO 
f:_;J. \ EsnooooÚARÁ ~=·. 

PI, SOA '•"l1Nt W 1ÇAPAt: ll.ru~ UI . 00 - :22 LT 

~M, O> Ei():. VlZH,r~;lJ,lÇA ?"-.Clll UBA 111. 00 -

AVISO DE LICITAÇÁO PREGÃO &LETRÓNICO Nº 20201882 
A Secrerorlo do Ca.rl Ci.., i! to rno pVblico o Pr~gõo El et,&nico N1 20201882 d~ inl'l!r Uu do Sec1e1aria do 
So\tdi!i - SESA, cujo 05JHO ê: P.eg it lfo de Pu1ço poro lutvro~ e ,a vo11 t1lvoi1 ociuí1;ções. d& mt-dica m1ir,t01-
c.0.-.1o,rne tiptcilii:açõu c:o,i tido, no Ed;JoJ e 1~vi Ant,.01. ~EC E_01f-..U2 NTO DAS ?'?O FOSTAS VIIHUAIS: N~ 
, ,der,ço www.comprq1n,1.t•·br, 0110,,1 da N' 18 822020, olé o dio 03/02/2021, ;,. 9h !Horário de 

~:~:~fo~!~ i~~!~cf:~~Q, ~~~!~:a%~:.~;;rd!~o6~:1:i~~º202jr~::Los ~'tsr~trõ·~t8~~~ó° lirr •. ~ 
i=&EGOEliO 

~~-.. 
1;~ ,,_; , , 

•' 7'• .· 
Govt.Rl"Ooo 
EsTADO uo CE.4R.~ 

A '-'IS0 DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÓNICO N ª 20201291 

A Secrelorio do Cc,o Civil torn.o p\Jb lic.'J o P, egõo EJGtrônico Nô: 20201891 de lnlere.s,• c'.:l 5.emi.;o rio du 
SoVde -SES , cujo O BJETO é: Jteg;.tr•o de Prt:ço p,o,o fu tvro~ e !?vel'lluois oqv: 1/i:õ,e,! de ir.oti: ,ia l de ôtle:1~ 

V1~íZJÃIS: N°:~:,~:e~~~~~e;r~~;.!i1do;v "b0r, E:i::~{s ~t:N~lâ~\s2tf 5,~~t~Et~i'2~~~J}';{,~f ~~ 
(Horório de-Bro iSlic•D f~. O óTENÇAC 00 iDtTAL: No el'ldo?r'!ÇO ele: lrõrii,;;,c nc.irno ou no site www,,erl{lo , 
ce.gov.br Ftocv,ndcria Gcrot do E.11odo. em f,;,rlole.::o, 13 de Jone:ro d~ 1021 ClA P.A DE ASSl::S fA,LCAÕ 
PE!i:EIRA PREGOEIRA 

EDITAL DE LOTEAMENTO 
ANTONIO FRANCrSCO OE S0 U2A, Oí!Ci.11 do Reglstr,:i de: IIT!Õ..,-e.ls, dc1, Coma,ca 
d.e !taíling.;_.CE, na forma da lei. ':!:te. Faz ptlbHc.o para ciância cfos- interessado& 
em comp,;m!!nl(I a-1 d isposto no art. 19, de Le! 6.766179, (tue por p2tle d1t 
JORGE W R GH l;GAS JUNIOR SPE LTOA. p.es.!w ju,ídica d,;, dif~ito p1 ivMo. 
ins !:fita na CNPJJME snb o n.• 3S.'l24 .77ll/0001..Sé, es1abele::i fa â A\.'enida 
Santos Dutnl)l1i. n•. 2789. sala 1107 B, bair,oAIDeQt.a, Fõrta1u a- CE. nesta alo 
~ pre'!ó,itcn:fo por $t-u 5-t,do- admini!itnidor JORGE WASHINGTON REBOUÇAS 
CHAGAS JUt,110R, br.iil15'ro. arquite ro e urbanista, d:\-orcle!:!o , portador da 
Car1otra Nad.Joal de 11a~illfaç:ão nº 007058892 13 DETRA.N-CE, emitida om 
2i:ó10"'12012 , nasô(lo 30S 05 de fe vereiro de 1973, filt,o d~ Jorge Washlf'lgton 
R -:i bol.4as Chii gcis e Rl,se,-ce Maria ;je A!aüjo Chagas, in.sQito no CFF/MF sob 
o n• 4-11) 39'~. 123,20 , com ~ndim,ço proHssl()rla1 à Avenida Sanlru Dwnonl, nD 
2759. Siila 1107, Biirro.Aldeota. em Forui1eza-CE, ne qualidade de proprie ~ ria 
de- um t(T'ir.1i:l tlevidamllri le regist•ildo na matricula n• 001 . fot'3m DEPOSITA. 
DOS, em seu -c-íteia ifl'\Oblli.!i tio, IQ(k,s: os do;.umeri1ns contldos no art. lB, da Lal 
n• 6.76609. re1.ati..'1J a urr, reg~ ~o ~e LOTE.AME~'TO ?RECíOSO 2, que terá 
8S.S17 .1e,,1~ de .ar'!s loteJda, 16.193 ,87n1' de Área Ve:rde, S.8'31 ,10m1 do kea 
I11stituch._.ri!L 2.:r32._iom: de Fundo de Terra e 20.610,ô0rn-' etc Aiea ::te Vias. As 
medida., e áreas ~sl;:i d~ctita.s na planta e- memorial d'9$0"itivo apte,u11t')dos , 
O imWe:I E?JX:ootra. sc llwo e d<?~,;,mbaruçado ele qualquer õnus er~~ a jlfc:-c,nlc 
d iita. O Lc1ea.me.t1to quE ,3qui se faz refe:r4nde foi apco,..~tlo peta ~refei'un, 
Munldpal de llsiirmga. alra .iés dã a uioríaçlfo para Joleamenkl l"Iª 0 1212020. 
da•,:id3 uec 17 d.:. 1k11tCJT1bi o de 2020. llailingf)I , 15 de j.:'lllfJlro de 2021. Anlonio 
Fr~iici!.<.O d,; Souza. Oficial do Regí!>lfO de. lm6ve1s da Coman:& de llaillnga. 

EDITAL DE LOTEAPo,iiENTO 
ANT ON1Q FRANCISCO DE SOUZA, OriQaf de, Rcgl::.!ro de lmó,ei-5, da Coma:ca 
de tlii iting"'-C!:, na forma ôa Lei. ele Faz püblico pc;ra C'êncla dos. in1 ~1e6!:>.,,:k,s 
em c1,1111pmncnio ao dlspo,;!o no art 19, da l.et 6.7ô6, 7'9, que par parte de 
LOTEAf.1EN'íO p.i..ss.r.;:UNHOS 4 SPE LTDA. pessoa jutidlc• do CSirtll◊ pri ..,aco, 
il'K rita no CNPJ/Mf= so!:i e n• ~ 59.8 201;0001-8(!, com !lq:::le 1 A ..,E <1Jd;i S~/IIOS 
[)u(Tlont, n· 17~. Sala 1107 8, SairtoAldeata, em For'..ateza - CE. reprei~er.lad a 
p:;r seu sõ,..iez adm11l,tlrador1 JOHGE WASHINGTON REBOUÇAS CH..l\GA.S 
JUNIOR, ~r~Wqi,.,, dlvarc:J.a do ..tfq\lilcto e urbanltla, ptHl~d<:,r dec.arlO<ra nacior.çil 
de habllitai;Ji,o ne 0070688921 3 DETRAN•CE. err.ilidii em 01106'2017. nascido acs 
OS dri r.-.. enuro de 197!1 , filho de J,or9e ','.-'a!ihir1 gto11 R~~s Chagas e Ros~ri<;E 
Mlir." dé Ar&VJO Chegas . ,nscrilo no C?F/MF sob Q n· 410.399.123·20, reskJet\le 
o dorn11::if..ido na Rua Gu11Javc, Augl.lSótO Lima, n• 1041, apto 40,3., 81. ' B. Banrro 
E.Cs~n Ouolro:., em Fort.. l~n-CE, na qual!d'itde de propo<:i&na de 'Um im6'.re:\ 
devidam~le relI 1-tr::1::lo n.&. m;r.lr,Cula, n• ~50&3, foram DE?OSrTA003, om ~ev 
•~ri_:.; iinoo:ij;lrio, :odo-s os ,j'O(IJtno;!Flô-5 GO!lltóc, !'!O art. 18, da Ul n' ~ 16õf7~. 
ri:!l.il.t,110 a um 1C!} i.lro Jo LOTE.ll..MENTO PASS,s.,,1:w,,,1MOS 4, q1.10 \Orá ~3.S.39, 14m~ 
d!! irea lole.ada. 21.73S 9'i rn1 de Are.; Ytm~e. 7 .95S.02m' de A.roa tns\i\ucional, 
3.22-7,S~m' de Furido c!c Terras 39.2õ'1 ,64ni' de Át!õ-a de Vi3S. As m&didas e 
ius-as. e.!11.\a dnscri la&. r':3 pl;;im.;, e memorial de;;c;füvo :,pr,e!S~ítlaôos. O irn6·.,al 
cntQl'llla•sc fiwc e dó!sem!, ;11.i~ de qualquer ônus a\6 a. prUcrttc data. O 
LoteamMto que .io;u1 se fa ;-: ref~r~l">Cia foi aprovadO pela Prc'1titura Munldpal de 
llailins a , a:w1é~ ~3 <nMiri.=.açã:i ;:ara k:ltea~rolo n• 022/2020, da!il!la de-· 2e de 
d~;:ambro M 20.W. 11.ailinaa, 15 de janeiro d~ 2021-Anlonlo Fr.anc.is.co de So112a, 
Olitial rSo ReC•.li l,., de ln-,ó.-ci!I'. da Corn~,ca de llaitino-a, . 

·;;r 

GoVERNl)oo 
Es=o oo CF.AR.I. 

-0;\tlSO DE UCITAÇÁO PREGÃO ELETPÔNICO N• 20:ZOOU.2 

Est.nrlõ do e.cura - Cã.T.ar.. MuniciJJJI de J1uzriry Jo 
Nort" -AvOO d;: Licit>i(";".o - O Pre:tidcntc d1 CPL d.'! 
Cunl3.--a mulU,.";f~ de J~t•iro do N o.1.: Cí.'lfllUJÜCt! !l.l!S 

io:m~s:s::uk."IS. qut ''° proximo di;, 04 de Fcwn:iro ~e, 
.?:OJ J. i s 09:fiOhs. esra;. ni Jtiri.nJl'I li chaçfo no 
mr;-,dalida&.: Tom.:ida de P~ n" .10~1 .0I 13.0 1-C'M, 
tipo mt.Th'>r JITT:ÇO, cujo Qhj~l' ê II Conrr..i:mção ~ra lJ 
~lnçio ck SC"rVi91."t'i de ditit.J.li:.asÇ".io e tumltZl."f\um..-nto 
de imagcus ffll PDF e TI"O dos p~ luS de leis. 
d«r~TQ!Ç., p;,ftlrlllS .. uos ( do,;1uuen1os romprob.i1ii ri,)::5 
dJ ro;.;it:J e d~?,.':Sa de n:srci~HK111dc da Cicnans 
muo ic, ip:11 de Ju ~·,cim (!Q J\:ortciCeari. Maiore< 
infc\fnli'tv-'\c:s ~ t:nlreg;11 de cdiuk na sala das liciwçik< 
DJ. st<k!d.1C3JMmMunkij:(J!tlt: Ju.u:cir.;,doNocte, s.itoJ 
n., Ru.i: M,1.n~tel rires 471, Josc Gcn.ldo Ja Cmz. CEP. 
63.0JO-t-f,0, Cilhk de J uazeiro do N◊rte - Cí:arit. 
lof111T11açê-cs r,.'d.!t=Jol ser nli;id.1-. ainda f'('IO tclefo1 
t~~) 3SIJ•S7~'i. Jwuciro do t-;nn~'CE. Em \!) 
l.rn!!ln> dt!' 1011. André Pi1tlK"r lJi: J\f~ Pl11bciJv 
Pres!Jenl,: d.1 CTL 

Est.,d.'.'\ do Ccvi: - C!rn.l!:i Muni.cip'.11 de:-Juw.z· 
Nort,:. - A\ L<0 de licitação - O Prcsidenli! da 
C.:1J1;.u-a munk,ipcl de Ju.u\'im do Nooe com\J 
ll1te1~us que no pr.ó,\.i100 din ~ de Fcvc.- rdro <lc: 
2021, !is 14 :úObs , c-:s;1ad abrilldo 111:itàçit~ ... nl 
nl\."id.,.lit'l!id~ Tom.i.J.a de Preto-: nº .2tQl 01.14.0I-G\i, 
tipo m Clt(V r~. cuj,l ot,j,:I~\ 1: a ('Qfl(l>UlÇ:,lO pw. :l: 

pres~ de k--r--i~"l'lS 1ecr,~ de J.~ ri cnmãnil n::i 
l!X(cuçio ur;amt"11t.iria, limmcúra t pu1rimoni1.1l: 
gt171{.5.:, e envio d.:-s J .uk1$ tonl:ibeis do sim, e Ull 

l\to1'npd!lhamcmo d.:i.s 1ui..,ld~d.:s da comi,~Q de 
orç.utli!lltO e fin.,fhjas d.,. d rn.ir.\ m1.rni~_ipa1 de fo:szcim 
do NM~ Mni0!"5 lnfon:ru~ e: en~¼"a di:: 
cditat!i, Da sab &!ai li.d,~ n::i .U.Jt: dn C~m.1ru 
Mu11icir,.ll de:: Jua.1.ri ro & N'ortt!, sito r.! Rua M.11)(1CJ 
Pires 471. Josc Gernkk, da Cruz. CEP. 63.0JO.ê-if•, 
Ci~ de. Jun1.clro do :,,.:m(" - C=i."::i. lnformn~~ 

. -ucr obrid11., a i11t!t pelo tel~f. ,ne t8 }.'SI 1-il?'!'-i, 
Juil,'l.'iroJoN...vu: 'CE, Em 19 de fant•jro c.1-:- .2v2!.And."l: 
Piuhcrdt ~ k na:cs Pinhdro -J>1esiden1c:.d.i CPL. 

EDITolt.L DE LOTUMEN"lO 
.tt,TO'JIO~J,.:..s:ô l:e $0.2."- a'.1;:al;;R..,,;1:-~:11o r1,.;;, ,::., 
c.orr.;-;i ót ~.t•',;i-CE. r.a l<:7r .. 3lti. ¼\::. Ft:: ~ ,n. e'!,'(:1 
~ r,t.;.;m.,1:r.l f.rl'. ;--..liD':.~ X é~p:o~:, 11l !:1 19. ji l\'Í 
! 7H.i5, '='-... ;e, ;:.:ui d! 'í!,'/.. :~~ ll.t03i:Jl :;I,)~ $.IA, 
~il 1i.ri.f~ 2 w::~15.:!e :t!\!l."oaf'a '~"l. r.li=i'.1 :'li.l Cr!f.!.~,lf 
i-:!:t c n' 1~ !,,,l 153,UOl..:.,'1, ~:!';.e-D<: .i.Jt11ra C'ue~_,.:,:r 
Ut.l~~:Ji!,. r! ~ ~ 6/:0, ~ m .I..YKh. 1rr,r,",;.1~1:-C-5. 
~;:e ~ r,i;:,,eu,njt ~C1 ?.t11 dH'Yn FP:~ GC-Y:'S 
"15'.n..1~</JE. bi·H~♦:"tl. ~w;.J:l, a~M~1'.'r de v.,;.ttw.1. 
;a!!dY. ca :1'tYII ~..il dt :-:.11:rta;a~ rr ws:~<-*.lCI 
0,,:--;;;i ~,IJ CE, ~.t.i::i !n JHJ!.'201Õ, :'11~tl M CPF!l.!;:' t:~ o ri• 

~ e'.j~ :$2,l..'~ r.~ :li Sitm111~ L:..'"';! (te A.!~~ r 'ilia li.JCb 
Gur.•*>~~llf~t. r.t!:J~~'Z'•:1r1~2, tnl&-•0• 1,:.r,-Ãd:: 
111 ~.a l/11't1', l,,!u~, n' 145-:l, a;:c, 4ll:!,. T-:te ê,; Ba!m ~ r,i 

F.m;t.::i{:E e, S:~•..-00 UIJA DE ,L~O.".E JL?JIC'fi 
~.l'.-1n! !il!n~. 1::'l,r..i.::-tc!of ::k M1if'l.ali , P,.~ot?X dl ,i~.l.l :li: 
tõn!âi~~.~- ~15'1 '1' 'nllSS~-CE.-rif,c:;:i~::i.úJ.~. 
ms;r.::.,,:,C?FiMFu:hon' ¼? ~i!...5m.-!5 ~h:1'2Se!na1 ~ U.'TD. :'.if: 
.,__l!l.q,.c,q.c a Vrra L,.,:11 G,,me1 ~ .,_~~. na1 :'± , .-:-, 
lJtlUl-.!2, let~nlt I l!~q;.» 1"11 f11JI 0!\11 C. •,;o';;;r, ;~.",,i,,~ (I 

25~. A;.c 3':t To-rtt B_ 811..'r;c. G.a·rr~ ~:;; t=-;.r,.4.::l.c[. t12 

,:;,.111i!,,;i :i. ~ ,e; ae IST1 1ffi»el 7-' .. ~rnr.t! rl<Jw:rl:i 1c 

IT'.Cch n· ü ~¾ !::rtm ~~,jS]Tl,XE, 1m WJ ;fjS~ _m,t-fí-i::, 

=;~=~=~;!1Ni~~:n~e!,~1.~·;;-:;;. 
i;u 1c~~ z.:,;fil,:-:fl'r di: Ã:n v~. w:.;úOOiT ~ h ~ 
lns~II. 3~~,jtF•.,1.-,.t:: ::ltT•:r.a ~3.:~ 5.:rr."~kH .i-t 
V.n AI. ~ - e ª~" Mlk ;.~ri".11 :V j'.b(C1 e i'r!tr,"l,.'f!ll 
dfw!".-o 1rruee•!Jd::t . O ,W.'t! "1':?'lh-W ~Tt 1 ~'>ce.!:.nl't:t. 
IX :µ1'0:..1t l ~U ~f a ;r~..-::t dii~ 0 L!'-~to:w;t: ~~ aQ,J 1-t 'e:: 
:1'1T6raN !.., 1;u,-;1-.:b p.,b rl"~#..11'1 l.!V'icí~ ~ be-r:s;a. !1;2','ff !; 
"IW<'~l; po.'l. ~..,..r1;~i, • ,0 1l,:i03> .::b!d!ó:: 11 ~ :t•;•!ciu, 
de: :O::~.l'IJ!i~,11. ~5CC jl~ '2 !!;;1 . A.1ci-.4Fta.--:: ta;:~~ X!i.o, 
Cf:cial<l: R~1!1,: dt m:,n!t !2.;:'c~d* !~. 

,-1.S=-~"""'=~J='-=··-,.~,;~ 
--..:~! 1 ' 

~~:!J.ill.üj: ! ~li 

classificados 
O WSSllCADô5 00 DIÁ!ilO 
00 NORDESTE E uma 
r.o.m,,-13 ""-0:ial a kàl 
momer,m é em Q.lalg'S l!J@t 
tpa:or.o~o ~.aoos 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 1 ANO xm NºOl5 1 FORTALEZA, 20 DE JANEIRO DE 2021 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNíCIPAL DE 
CARIRIAÇU - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL• A Secretária Municipal de Saúde 
do Município de Caririaçu toma público o extrato do QUARTO ADITJYO 
N.º 2020.12.30.11 ao Contrato N.º 2017.04.24.01 decorrente do PREGAO 
PRESENClAL Nº 2017.Q3.16.0I, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLIIlMENTO, TRANSPORTE, 
REFEIÇAO E ENC AMINHA.l\'IENTO DE PESSOAS CARENTES 
DE RECURSOS DO MUNlCÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA 
ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS EM FORTALEZA/CE,ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARlRlAÇU
CE, deslc município. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. CONTRATADA: CASA DE APOJO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NOSSO LAR LTDA - ME. PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do 
prazo do contrato resu!lante do procedimento li citatório acima referido. 
O prazo contratual ante ri om1entc pactuado será prorrogado pelo período 
referente ao exercício financeiro de 2021. Portanto, terá vigência a partir do d ia 
02 de fanc:iro de 202 I até 31 de Dezembro de 202 L. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento o art.57, inciso li, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações po teriorcs. ASSINA PELA 
CONTRATADA: WILZA MARIA HOLANDO CAMPOS. ASSINA 
PELA CONTRATANTE: MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR. 
Caririaçu - Ceará, Em 18 de Jan~iro de 202 1. MAYSAKELLY LEJTEDE 
LAVOR• Secretária Municipal de Saúde. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRfAÇU - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - O ORDENADOR DE 
DESPESAS DAS SECRETARlAS MUNJCfPAIS DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETAR1A DE DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE torna público o extraiu 
do contraio Nº 202 1.0 1.05.04, Re ullante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
2020.1 1.27.01. DOTAÇÃO ORÇA.MENTÁRL\: 0206.04.122.0032.2 .0l 5 
(Secretaria de Obras e Serviços Públi o) - 0210.04.122.0002.2.03 1 • 
(Secretaria de De envolvimento Agrário). ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO), REFERENTE AO EXERCÍCIO 
FlNANCE[RO DE 2021. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A par1ir da sua 
as-inatura Até 3 I de Dezembro de 2021 . CONTRATADA: AUTO POSTO 
MACEDO E SANTOS LTDA • ME. ASSINA PELA CONTRATADA: 
MARJA DO SOCORRO MACEDO DOS SANTOS. ASSINA PELA 
CONTRATANTE: JOSÉ MARCOS ALVES VILAR. VALOR GLOBAL: 
R$ 1. I 15. 752,00 (Um Milhão, Ccato e Quinze Mil, ~~Lecentos e Ci.nquenta e 
Dois Reais) . Cariríaçu/Ceará, E m 18 de Janeiro de 2021. JOSÉ MARCOS 
ALVES VILAR - Gestor do Fundo Geral .......... 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRIAÇU - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUDLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Secretária Municipal 
de Saúde. do Município de Caririaçu torna público o extrato do 
QUARTO ADITIVO N.0 2020.12.30.08 ao Contrato N.0 2018.11.16.03 
dccomnte do PREGÃO PRESENCIAL N° 2018.10.18 .01 , cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA.DA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -
CE, de te municipio. CONTRATANTE: SECRETARIAMUNICIPAL DE 
SAÚDE. CONTRATADA: HM SERVIÇOS LTDA. PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL: O presente aditivo tem por fina lidade a prorrogação 
do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima 
re.ferido . O prazo contratual anleriormenle pactuado será prorrogado 
pelo período referente ao excrckío financeiro de 2021. Portanto, terá 
vigdncia a partir do dia 02 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 
2021. FlJNDAMF:NTAÇÀO LEGAL: O presente Contraio tem como 
fundamento o art.57, inciso II, da Lei Federal oº 8.666/93 e suas alternções 
posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: YNARA FURTADO 
VASCONCELOS MOTA. ASSINA PELA CONTRATANTE: MA YSA 
KELLY L EITE DE LAVOR. Caririaçu - Ceará, Er,1 18 de Janeiro de 2021. 
MAYSA KELLY LEITE DE LAVOR- Secretária Municipal de Saúde 

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissã o 
de Licitação torna público que a partir das 12h do dia 20/01/202 1 estará 
disponível para o Cadast ramento das Proposlas de Preços referen tes 
ao Pregão Eletrôn ico Nº SS-PE002/2021-SRP, cujo objeto: Registro 
de pre os visando futuras e eventuais aqui ições de materiais utilizados 
no dcs~nvolvimcnto de atividades dos agenlcs de endemias, agentes de 
saúde e da vigilância sanitária, para atender as necessidades da secretaria 
municipal de saúde. Data de Abertura das Proposta·: 02/02/2021 das 08h 
às 09h (Horário de Brasfl ia-DF). Data da Disputa de Preços: 02/02/202 1 
às 09b (Horário de Brasília-DF). O ed ilal poderá ser adquirido oos dias 
úteis, das 08h às 12h (Horário local), na Avenida Fra11cisco França 
Cambraia, s/o, Centro, Senador Pompeu/CE, ou através do site www.bll. 
org.br. Ou pelo po1tal do TCE-CE .b.J1P-s -//licitacocs.tce .ce.gov.br/, e no site 
do Município: https://www,senador:pompeu.ce.gov br/. Jo-é Higo dos Reis 
Rocha. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MU!'f{Çii ~.i""'üi i.i/:· 
CARIRlAÇU-CEARÁ -AVISO DE EXTRATO D~·tmuc~·o \··: 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Secretana· Mum e t...•· 
Assis tência Social do Município de Caririaçu torna 11t1~li~-~~cxtr,;1 do. .._ . , 
QUARTO ADlTIVO J-1 .º 2020.12.29.24 ao Contratq N .º 2016:04.27 .04 ~ 
decorrente do PREGAO PRESENCIAL Nº 201 7.03.08.02m\\lº~· elo é; 
é SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM f REST'ID - , 
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DJl: CONT , LE,. I 
ALMOXARIFADO E CONTROLE DE I CÓMBUSTIVEL ..- •,... 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS . NE'GESSID.ADliiS> ~ 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL "DE "' 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARlRIAÇU-CE, 
de te município. CONTRATANTE: SECRETAfliA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: LUIZ ALEXANDRE DOS 
SANTOS SlLVA- ME. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O pre ente 
adit ivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resuliante do 
procedimento Iicitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente 
pactuado será prorrogado pelo periodo referente ao exercício financdro de 
2021. Portan to, terá vigência a partir do di.a 02 de Janeiro de 202 1 até 31 de 
De,;.:mbro de 202 1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O pre ente Contrato 
tem como fundamento o art.57, inciso IV, da Lei Federal oº 8.666i93 e 
sua alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: LUIZ 
ALEXANDRE DOS SANTOS S!LVA. ASSINA PELA CONTRATANTE: 
MARIA ZELIA FEITOSA. Caririaçu - Ceará Em 18 de Janeiro de 202 1. 
MARIA ZELIA FEITOSA- Secretária Municipal de Assi tência So.;ia l. 

**• ••* *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA M1JNICIPAL DE 
CARIRIAÇU - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Secretária Mun.icipal de 
Assi tência Social do Município de Caririaçu toma público o extrato do 
TERCEIRO ADIT[VO N.º 2020.12.30.05 ao Contrato N .º 2018.11.16.04 
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL NG 2018.10. 18.01, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 
CARIRIAÇU - CE, de te município. CONTRATAi'ITE: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: HM 
SERVIÇOS LIDA. PRORROGAÇÃ.O CONTRATUAL: O presente 
adi ti vo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contraio re. ultanle do 
procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anlerionnente 
pactuado será prorrogado pelo período referente ao exercício :financeiro de 
202 I. Portanlo, terá vigência a partir do dia 02 de Janeiro de 2021 até 3 I de 
Dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O pres~nte Contrato 
tem como fundamento o art .57, iuci o II, da Lei Federal □º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: YNARA 
FURTADO VASCONCELOS MOTA. ASSINA PELA CONTRATANTE: 
MARIA ZELIA FEITOSA. Ca:ririaçu - Ceará, Em 18 de Janeiro de 202 1. 
MARIA ZELIA FEITOSA- Sêcretária Municipal de M, i têncía Social 

*** **" *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFE[TURA MUNICIPAL DE 
CARIRIAÇU - CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE .PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Sccrelária Municipa l de 
A· i tência Social do Municíp io de Caririaçu torna público o extrato do 
SEGUNDO ADITNO N.º 2020.12.30.2 1 ao Contrato N.º 2019.01.25.oJ 
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL Nº 20 19.01.03.01 , cttjo objeto é a 
CONTRATAÇÃODEEMPRESAESPECIALIZADAPARAPRESTAR 
SERVIÇOSDEPUBLICAÇÃODEMATÉRJASLEGAISEMJO.RNAL 
DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PARA A SECRETA.RIA 
DE ASSJSTtNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARIRIAÇU-CE, deste munieipio. CONTRATANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTl:.NClA SOCIAL. CONTRATADA: HM 
SERVIÇOS LTDA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O presente 
aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do 
pro edimenlo licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente 
pa tuado será prorrogado pelo período referen te ao e ercício financeiro de 
2021. Ponanto, terá vigência a partir do dia 02 de Janeiro de 2021 até 31 de 
Dez.embro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato 
tem como fundamento o art.57, inci. o ll, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: YNARA 
FURTADO VASCONCELOS MOTA. ASSINA PELA CONTRATANTE: 

, MAIUA lELIA FEITOSA. Caririaçu - Ceará, Em 18 de Janeiro de 2021. . 
MARIA ZELIA FEITOSA• Secretária Municipal de Assi tência Soc~ial ·: .. \ ,, 

....... *** 
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso 
Licitação - O Presidente da CPL da Câmara mun i~ipal de Juazeir 
No11c comunica aos interessados que no próximo dia 04 de FevereiJ e 
2021 , às 14:00hs, e~tará abrindo licitação na modalidade Tomada de Prç.ços 
nº 2021.01.14.01-CM, tipo menor preço, cujo objeto é a Contrai ção 
para a prestação de serviços té.c nicos de assessoria contábil na execução 
or amcntária, financeira e patrimonial; geração e envio dos dados 
con1ábeis do sim, e no acompanbam.:nto das atividades da comis iio de 
orçamento e finanças da câmara municipal de Juazeiro do "Norte/Ce~rá. 
Maiores ínfonnações e entrega de editais, na sala das licitações na sede 
da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, sito na Rua Mauoel Pires 471, 
Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, Cidade de Juazeiro do Norte -
Ceará. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefo ne (88) 3511-8729. 
Juneiro do Norte/CE, Em 19 de Janeiro de 2021. André Pinhcr de Menezes 
Pinheiro - Pres idenle da CPL. 




