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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE '~'t~ . ..-.~.·~·-.-:·x~ 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-CM 

DATA DA LICITAÇÃO: 18/02/2021 HORA DA LICITAÇÃO: 09:00 
HORAS TIPO DE LICITAÇÃO: 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 09: 00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, em sua sede, 
na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - Juazeiro 
do Norte - Ceará, os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
- ENVELOPE "A" e PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B", relativos a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-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 08:00horas às 12:00horas. 
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 a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZAD,!)S DE COMUNICAÇÃO A S~REM ~ 
PRESTADOS NA CRIAÇAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ~ 
INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO t-
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NORTE/CEARÁ, e a sua execução se dará de acordo com os serviços 
especificados nos lotes discriminados no Termo de 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 posterlores; 
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 \i\. 
apresentados por preposto da LICITANTE com poderes de representação (ij,i'' 
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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 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 2021.01.25.01-
CMDOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" NOME DO 
LICITANTE. 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRO DO NORTE-CE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-CM 
PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B" NOME DO LICITANTE. 

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 ~ 1' 
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por qualquer cidadão que pretenda impugnar o ato de convocação nesta 
qualidade. 
4.3. As impugnações intempestivas não serão conhecidas. 
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 8:00 horas às 14:00 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. 

------=--=-=-=-::------::--::-~=-=--=-=------d r ~ 
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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 
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; 
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. 
f) Alvara de Funcionamento da empresa. 
g) Certidão Simplificada emitida pela junta comercial. 
h) Certidão Especifica emitida pela Junta Comercial. 

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL: 
A) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro ~ 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 1" 
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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 SECRETARIA 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 "D" 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; 
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. O - 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. 
2.0 - Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por 
ocasião de participação neste procedimento Jicitatório, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 
3.0 - 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 ~ 
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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" acima. 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TECNICA: 
a) Apresentar atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com identificação e firma reconhecida dos assinantes, 
acompanhado de cópia da respectiva nota fiscal(is) e contrato(s); 
devidamente autenticados, comprovando que a licitante prestou ou esteja 
prestando serviços compatíveis em características com o objeto desta 
licitação, conforme detalhamento junto ao Termo de Referência deste edital 
de licitação. 
b) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente ou 
societário, na data prevista para a entrega da proposta, 01 (um) jornalista 
profissional, com formação de nível superior em Comunicação Social ou 
Jornalismo que presente diploma devidamente registrado para o exercício 
da função. 
c) Para a comprovação do profissional acima mencionado que pertence ao 
quadro permanente da licitante, no caso de não ser sócio da mesma, deverá 
ser apresentadas: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social -
CTPS e Cópia do Livro de Registro de Funcionário, devidamente 
autenticados ou Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado 
em cartório competente. 

6.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na 
junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura 
e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados 
na Junta Comercial - constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário 
e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir 
caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado através do cálculo 
dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado pelo contador 
responsável, sendo vedada sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados 
há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
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b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, dentro de sua 
validade; 
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 Ili). 

7.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7 .1. A Proposta de Preços poderá ser a presentada 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; 
e) 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; 
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: 
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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 viabllidade, 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/CE na forma e prazos legais pertinentes, mencionando
se a modalidade e o número da licitação, devendo ser protocolizados junto 
a Comissão de Lícitação, 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 
11proposta 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", 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. 
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8.16.1. Em seguida, a Comissão de Licitação iniciará o JULGAMENTO. 
Inicialmente, serão examinados os aspectos formais da Proposta. O não 
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 preço11

, 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, o 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. 
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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 será 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" - 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. 
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10.0. DO CONTRA TO 
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 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 
"Termo de Contrato 11 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$ 555.292,24 (Quinhentos e 
Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e 
Quatro 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; 
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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 n° 
8.666/1993. 

13.0. DA DESPESA ESTIMADA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas da presente licitação está estimada em R$ 555.292.24 
{Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil. Duzentos e Noventa e Dois 
Reais e Vinte e Quatro 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 -
3.3.90.35.00 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 ~ 

1 
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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. 
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) dias 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, an~ ~ 
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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/Ceará 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. 
CEP. 63.040-660 - Juazeiro do Norte - Ceará ou pelo telefones (04188) 
3511-1976. 
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 01 de Fevereiro de 2021. 

André Pitther d ezes Pinheiro 
Presidente da CPL 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará 

~ 
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ANEXO I 
(ESPECIFICAÇÕES 
EXECUTADOS). 

TERMO DE REFERÊNCIA 
DOS SERVIÇOS A SEREM 

~ 

----------CN---:--P-J n----=0---=o-=--s.--,--:45=6.-16-,.4--:-:/0=o-::-,o1----=-2=2---------
9- _A_J 

Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz, CEP, 63.040-660 - FONE: (88) 351-11976 &sf 



CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

TERMO DE REFERÊNCIA 

,L DO OBJETO 
1.1 - Contratação de serviços especializados de comunicação a serem prestados na criação de 
material publicitário institucional, desenvolvimento de plano de comunicação e divulgação, junto 
à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ceará. 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - O objetivo principal da política de comunicação da Câmara, portanto, é tornar acessível 
ao cidadão as informações sobre o trabalho do Legislativo. Tal comunicação tem a obrigação 
de ser clara, objetiva e educativa, visando a aproximação entre população e Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte, bem como, atender as necessidades de assessoramento na criação e 
produção de ações de iniciativa pública, atos oficiais, serviços de utilidade pública, usando 
como meios os serviços de radiodifusão, blogs, sites eletrônicos, som volantes e TV local ou 
regional, supervisão e controle de eventos realizados pela Câmara Municipal de Juazeiro do 
Norte/Ceará. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os serviços prestados devem se pautar pelos princípios constitucionais, orientando-se pela 
divulgação dos atos, programas, serviços e campanha de utilidade pública da Câmara 
Municipal que estiverem em consonância com o caráter educativo, informativo ou de orientação 
social: 
3.2. EDUCATIVO, que versem, a exemplo, do esclarecimento sobre perigos de doenças, 
campanha pelo aleitamento materno, sobre o exercício do direito do voto, zelo com 
equipamentos públicos, posto que servem à educação, formação ou aprimoramento da 
consciência comunitária; 
3.3. DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, ao buscar orientar ou conscientizar a população acerca de 
fatos e/ou valores relevante para a comunidade, por exemplo: a cidadania, liberdades públicas, 
direito de voto, o patriotismo; e; 
3.4. INFORMATIVO, quando a finalidade for a de informar à comunidade, tendo exclusiva 
finalidade de esclarecer a população sobre serviços à sua disposição, ou de campanhas 
realizadas em benefício da coletividade. 

-~ 3.5. Além da prestação de contas do planejamento e das ações tomadas pela Câmara 
Municipal, baseando-se no princípio de que é direito da população ser informada e é dever dos 
administradores prestar informações de qualidade a todos os cidadãos juazeirense. 
3.6. A Publicidade Institucional inclui assessoria e consultoria na parte de comunicação social 
ou imprensa por um profissional em jornalismo, bem como, conjunto de atividades realizadas 
integralmente e que tenham como objetivo a divulgação das ações, projetos, produção, 
planejamento de atos oficiais, serviços de utilidade pública, usando como meios a 
intermediação dos principais meios de comunicação, tais como rádios com frequências FM ou 
AM, local e regional, sites e blogs de notícias eletrônicas, som volante local e TV local ou 
regional, incluindo a gravação de spots, jingles e vinhetas. 
3.7. Os serviços a serem prestados serão demanda viamente pela Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte/CE. 

4. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 
4.1. Promover o fortalecimento da democracia e do poderes que a garantem através da 
interação com o cidadão; 
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4.2. Estimular a participação popular no debate e na definição de políticas públicas e prioridades 
sociais; 
4.3. Contribuir para o conhecimento e a compreensão da legislação municipal; 
4.4. Disseminar informações de interesse dos diversos segmentos sociais, serviços e direitos 
dos cidadãos; 
4.5. Contribuir para a transparência e compreensão dos atos, funções e responsabilidades do 
Legislativo Municipal. 

5. PLANO DE MÍDIA 
5.1. Síntese Descritiva do Conteúdo Noticioso - Rádios 
5.2. Veiculação de notícias institucionais nas emissoras de rádio local e regional, de frequência 
FM ou AM, divulgação dos atos oficiais, ações institucionais, serviços de utilidade pública, 
programas socais e campanhas educativas. Além da participação ao vivo durante a 
programação contratada do prefeito e seu secretariado. 
5.3. Síntese Descritiva do Conteúdo Noticioso - Site e Blog de noticias 
5.4. Divulgação de mídia on-line em sites e blogs com informações digitais, para publicações 
das ações desenvolvidas junto ao marketing e comunicação institucional, podendo ser em 
forma de matérias jornalísticas, banners ou na extensão de link do site oficial da Câmara 
Municipal de Juazeiro do Norte/CE. 
5.5. Síntese Descritiva do Conteúdo Noticioso - TV (Televisão local ou regional) 
5.6. Utilização de emissora de TV (local ou regional), incluindo eletrônica e vídeo tapes 

6 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: 
6.1 - Assessoramento e apoio no planejamento e promoção de ações, comunicação interna, 
assessoria de imprensa e relações públicas; 
6.2 - Produção de textos jornalísticos, reportagens, assessoria em entrevistas nos veículos de 
comunicação; 
6.3 - Intermediação da Câmara com meios de comunicação; 
6.4 - Serviços de monitoramento, postagem e acompanhamento de informações institucionais 
nas redes sociais; 
6.5 - Cobertura com foto e áudio de todos os eventos realizados pela Câmara, caso necessário; 
6.6 - Gerenciamento de crises: planejamento e coordenação das ações a serem tomadas nos 

·-~ casos que exijam pronta resposta à mídia de modo geral; 
6. 7 - Criação e envio de release para publicação, usando como meios a intermediação dos 
serviços de rádios, blogs e sites eletrônicos e outros, caso necessário, além dos serviços de 
som volante para as demandas de utilidade pública e chamamentos. 

7-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independentemente de sua transcrição. 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 
8.1 - As obrigações do(a) CONTRA TADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante do Edital, independentemente de sua transcrição. 

9 - DO RECURSO FINANCEIRO 
9.1 - Fica estimado o valor global desta licitação em R$ 55 , 4 (Quinhentos e Cinquenta 
e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Quat Centavos), com recursos 
próprio, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias: 
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Or ão Unid. Orç. Pro·eto/Atividade Elemento de Despesa 
01 01 01.01 .01 .031.0001.2.001 3.3.90.39.00 - 3.3.90.35.00 

1 O - DO VALOR ESTIMADO (ORÇAMENTO BÁSICO) 
10.1 - O valor máximo mensal admitido para esta contratação é o constante no quando abaixo, 
apurados através de pesquisa preços praticados no mercado pertinente ao ramo realizadas 
pelo Município de Juazeiro do Norte/CE. 

Item Especificação dos Serviços Unid. Qtde. Valor Valor Total 
Unitário 

Assessoria Gerencial em comunicação, 

1 imprensa e relações públicas, para auxiliar 
Mês 12 R$ 7.000,00 R$ 84.000,00 na execução das políticas públicas e 

estratégicas. 
2 Chamadas em Rádio AM ou FM Chamadas 4000 R$ 38,66 R$ 154.640,00 

3 Espaço em jornal de circulação regional e 
Publicações 40 R$ 2.033,33 R$ 81.333,20 estatual no tamanho de 26X29,50cm. 

4 Filmagens das sessões ordinárias e 
Unidade 80 R$ 350,00 R$ 28.000,00 extraordinárias 

5 Site de noticias com informações digitais Publicações 250 R$ 380,00 R$ 95.000,00 
6 Blog de notícias com informações digitais Publicações 144 R$ 246,66 R$ 35.519,04 
7 Espaço em TV local ou regional Mês 12 R$ 6.400,00 R$ 76.800,00 

Total Geral R$ 555.292,24 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e 
Vinte e Quatro Centavos). 

11. PRAZO DE CONTRATO 
11.1. 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. 

12. DA FISCALIZAÇÃO 
12.1. 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. 

Juazeiro do Norte-Ceará, 20 de Janeiro de 2021. 

RUBENS DARL DE MORAIS LOBO 
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - Ceará 
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TO'1'iADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-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 
2021.01.25.01-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 DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM 
PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 
INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ, conforme serviços constantes no Termo de Referência 
Anexo I do Edital. 

Item Especificação dos Serviços Unid. Qtde. Valor Valor Total 
Unitário 

Assessoria Gerencial em comunicação, 

1 
imprensa e relações públicas, para 

Mês 12 
auxiliar na execução das políticas 
públicas e estratégicas. 

2 Chamadas em Rádio AM ou FM Chamadas 4000 

3 
Espaço em jornal de circulação regional 

Publicações 40 e estatual no tamanho de 26X29,50cm. 

4 Filmagens das sessões ordinárias e Unidade 80 
extraordinárias 

5 
Site de notícias com informações 

Publicações 250 
digitais 

6 
Blog de notícias com informações Publicações 144 
digitais 

7 Espaço em TV local ou regional Mês 12 

Total Geral: 

CNPJ nº 05.466.164/0001-22 ~ 
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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 
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-CM 

ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENI ÊNCIA 

À 
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ce. 

ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação Ref. : Tomada de 
Preços n° 2021.01.25.01-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 federal, estadual ou municipal. 

Data e Local 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
(Nome e Cargo) 

~ 
-----------C-NP_J_n_0 _05- .-46-6-.1-64_/_0_00- 1--2-2 __________ Gfr_ ~ 
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-CM --~~ 

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) 

~ 
-----------~ -~ 
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CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

EDITAL PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-CM __ _ 

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

Tomada de Preços n° 2021.01.25.01-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° 2021.01.25.01-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) 

3/" 
-----------=----~GJ ~ CNPJ nº 05.466,164/0001-22 ~ 
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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.2s.0·1-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº ~021.01.25.01-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° 2021.01.25.01-CM 

Atendendo às exigências desta Tomada de Preços n° 2021.01.25.01-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: 

~ 
---~~~---@(1 CNPJ nº 05,466,164/0001-22 
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EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.01.25.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.25.01-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 - 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 
2021.01.25.01-CM, de acordo com o § 2° do Art. 22 da Lei Federal n° 
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 DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM 
PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 
INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO, JUNTO À 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. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
E DO REAJUSTE 
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 irreajustável pelo período de sua vigência, podendo ser 
atualizado na forma da alínea "d" 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 -
3.3.90.35.00, 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. 

CNPl nº 05.466.164/0001-22 
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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 
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 
n° 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 - TCE, 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 procurado pelos edis desta casa legislativa, procedendo na 
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forma estabelecida no Anexo I do 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. 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS 
9.1 - Os serviços serão fornecidos de acordo com as programações 
aprovadas pela Assessoria de Imprensa 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 na Assessoria de 
Imprensa 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 executará os serviços previstos no Edital e fará sob a 
supervisão e orientação da Assessoria de Comunicação da Câmara 
Municipal, que poderá estabelecer fluxo de trabalho que melhor atenda às 
necessidades contratadas, bem como diligenciará para que as produções e 
veiculações de matérias, imagens, entrevistas não descumpram normas 
constitucionais e legais, notadamente ao controle da impessoal idade, não 
promoção pessoal de agentes políticos e da moral idade administrativa. 
9.6.1 - A Assessoria de Comunicação diligenciará junto a Contratada para 
que os serviços a serem executados, notadamente àqueles que signifiquem 
a exposição na imprensa de imagens, entrevistas e matérias de pessoas e 
dos trabalhos legislativos desempenhados pelos vereadores municipais, o 
sejam realizados sob o caráter precípuo de prestação de contas, informação 
institucional, cultural e educativa e da impessoalidade e não promoção 
pessoal. 
9. 7 - 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 
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regulamentação dos serviços e atos a serem executados para o 
cumprimento do Contrato. 
9.8 - A CONTRATADA na execução dos serviços deverá prestá-los com zelo, 
profissionalismo e cumprimentos dos prazos sempre que for procurado 
pelos edis Juazeirences, procedendo na forma estabelecida no Anexo I do 
Edital, parte integrante deste instrumento. 
9.9 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverá cumprir as disposições 
apresentadas bem como atos normativos a serem posteriores editados. 
9.10 - 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. 
9.10.1 - 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. 
9.10. 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. 
9.11 - 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. 

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.1) 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. 
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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 uma comunicação 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 atualizada, 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. 
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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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AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - TOMADA DE PREÇO 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 202'1.lH.25.01-CM-CM 

Objei:(; -:la Licitação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A 
SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, 
DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO À CÂMARA 
MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
EDITAL CONVOCATÓRIO. 

O Pregoeiro Oficial áa Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, comunica aos interessados que no 
dia 18 DE FEVEREIRO DE 2021 às 09:00 horas, na sala das sessões da Ccr1issão Permanente de 
Licitação, localizada na Rua Manoel Pires,471 - José Geraldo da Cruz , Juazeiro do Norte - Ceará, 
estará recebendo Envelopes de Propostas de Preços e de Habilitação, para abertura de Procedimento 
Licitatório cujo objdo supra citado. Os interessados poderão obter o texto integrai do Edital na sede da 
Comissão Permanente de Licitaçã: da Câmara Municipal, no endereço acima mencionado, a partir da 
publicação deste Aviso, ilO horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas através áo telefone (88) 3511.1976. 

CNPJ nº 05,466.164/0001-22 
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CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO· AVISO DE LICITAÇÃO . 

EDITAL Nº 2021.01 .25.01-CM 

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data) através de afixação na Portaria da 
Câmara (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade Tomada de 
Preço Nº ?021.01 .os.0•i • CM, cuja abertura está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2021 às 
09:00 horas, pãra o Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO 
INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO À 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Juazeiro do Norte/CE, 02 de fevereiro 2021 

CNPJ nº 05.466.164/0001-22 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 1 ANO XIII Nº026 I FORTALEZA, 02 DE FEVEREIR 
li,;;;.;::s;i;iil~---------------------------------t#~º~;J,:::..-____:_i~~~ 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO - Prefoitura Municipal de Senador Pompeu. O Preside ~a Comiss~ Jl~ '¼; 
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO licitação toma público Resultado da fase de Habilitaçã &fipf~ à Tomlc!S ':._:. 
- CONCORRÊNCIA Nº. 2020.10.29.1. Objeto: Contratação dos serviços de Preços nº SI-TPO0l/2021, que objetiva a Constrp~o i:ie méicâãô"'ô~ .'!:. 
de engenharia paia co11s,rv<1~iio do sistema viário urbano, rural e canais carne e verdurns, na Praça São Sebastião (entre a R ~om Pedro e M J,:_: 
de dremgcm no Município de Crato/CE. A comissão permanente de Carlos Jereissati) em Senador Pompeu-Ce, com re rsos ~-i'aislfm> ~ o; 
licitação da PMC torna público para fins de intimação e conhecimento do Desenvolvimento Regional - Convênio nº 87494 2018, de inter.:ss.: / 
dos interes.,~d,,s, o resultado do julgamento da fase da proposta de preço. da secretaria de infra~strutura deste rnonicí]Jio. _Empres ~bifitadas: ~l. ,.._~ 
Pr,,pü,1Js cl3»ific.aJ"s: ROMA CON~TRUTORA EIRELI ME, inscrita no Dina_m1ca Empr:cnd1mentos "Serviços Etreh; º!· Se Q:t:~ji,n;~~~\1/ 
CNPJ N° 21.725.552.'000l-37; SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E Serviços e Locaçoes Ltda-EPP; 03. FENIX- Locaçoes e Empl'ee{iâ_1_mentos.· 
LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 21.181.254/0001-23; CORAL Eireli; 04. WU Constrnções e Serviços Eireli-EPP; 05. G7 Construções e 
- CONSTRUTORA ROOOV ALIIO ALENCAR LTOA, inscrita no CNPJ Serviços Eireli-ME; 07. S & T Construções e Loc,,çôcs de Mão de Obra 
N° 07.195.191/0001-33; ARN ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ Eireli-ME; 08. T.C.S da Silva Construções Eireli-ME; 09. CONDESTE 
N° l l.477.070/0001-51; CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LIDA, - Construtora Nordeste Eireli-EPP; 10. ABRA V - Construções Serviços 
in,çrita no CNPJ Nº 0!.79:5.971/0001-38. Prnpostas desclassificadas: Eventos e Locações Eireli-EPP; 11. G.A Rabelo Junior-ME; 13. TF 
S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO D.E OBRA EIRELI Locações e Construções Pinheiro Ltda; Empresas Inabilitadas: 06. A.1.L. 
- 1-fE, insc·rita no CNPJ Nº IS.413.043/ú00l-64; G7 CONSTRUÇÕES Con,irutora Ltda-ME; 12. Construtora Moraes Eircli-EPP. Fica abeno 
E SERVIÇOS EIRELI ME, in.s.:rita no CNPJ Nº 10.572.60910001-99. A pi:...Cu re~ursal previsto no artigo !09, I, "a" da Lei nº 8.666/93. Maiores 
pr~;idente em .:,,rm,m acordo com os mcrnbrus proclamou que a empresa informações: https:1/licitacoes.tce.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha. 
vencedora do certame por apresentar menor preço global foi ROMA 
CONSTRUTORA EIRELf ME, inscrita no CNPJ N° 21.725.552/0001-
37. Em face dos rcsultad,Js referentes à propo,ta de preço das emprcsos 
lic,tanlcs, fo;a aberto o prazo recusa! de 05(cinco) dias úte.is, previsto no 
a1i. 109, inciso I, alinca "b" da lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações 
poskriores, contados a partir da publica~ão do presente aviso. Maiores 
informações através do telefone (88)3521.9600 das 08h00miu às 14:00 
horas (horário local). Crato-CE, 29 de janeiro de 2021 - Valéría do 
Carmo Moura - Pre,ídente da CPL/PMC. 

..... ••* ...... 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ACARAÚ - AVISO DE CREDENCIAMENTO - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0202.02/2021 - 1L - CREDENCIAMENTO 
Nº. 0202.02/2021 - IL - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
DO ACARAÚ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR INTERMÉDLO DA COMISSÃO 
PERMA.t'\/;:NTE DE LICITAÇÕES, TORNA PÚBLICO QUE ESTARÁ 
REALIZAN!)O CREDENCIAMENTO DE PRO!lJSSIONAIS DE 
NÍVELSUFERJOR E MEDIO, PARAI.TENDERAS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE :RABALHO E ASSlSTÊNCíA SOCIAL 
DO l\lUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ - CE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO, EM 
CONFORMIDADE COM OS DITAMES DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, Lfü FEDERAL N°. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, EM 
ESPECIFICO NO SEU ARTIGO 25, 'CAPUT". O EDITAL E ANEXOS, 
PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, SITUADA NAAV. SÃO JOÃ0,75, CENTRO - SANTANA 
DO ACARAÚ-CE OU ATRAVÉS DO SITE: HTIP://WWW,TCM. 
CE.GOV.BR/LICITACOES. PRAZO: A DOCUMENTAÇÃO PARA O 
CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE NA SEDE DA 
PREFETT1JRA, A PARTIR DO DIA 02/U2.1.202 l ATÉ O DIA 09/0:!/W21, 
DAS 08:00ÁS 12:00HRS NO ENOEREÇOACJMACITADO. SANTANA 
DO ACARAÚ - CE, 02 DE JANEIRO OE 2021. PRISCILLA MOTA 
MACEDO - PRESIDENTE DA CPL 

*** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
ACARAÚ-CE - AVISO DE LICCTAÇÃO - A PREGOEIRA 
MUNICIPAL COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO PRÓXIMO 
DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 09H00MIN, ESTARÁ 
ABRfNDO LIC1TAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃ,O PRESENCIAL 
N° 1901.01/2021 - SRP/PMSA, TIPO MENOR PREÇO, CUJO OBJETO 
É SELEÇ}.O DE MELHOR P!l'JPOSTA PARA REGISTRO DE 
PREÇOS VISANDO FUTURA E EVE!'ITUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAESPECIALIZAi>ANO FORNECIMENTO DE RECARGA 
DE OXIGENlO :MEDICINAL, BEM COMO A AQUlSlCÃO DE 
CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL· MUNICIPAL f 
UMIDADE B.'\SICAS DE SAÚDE, DE RESPONSAB]LIDADE DA 
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO 
ACARAÚ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.O EDITAL 
COMPLETO ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NOS 
DIAS ÚTEIS APÓS ESTA PUBLICAÇÃO NO HORÁRJO DE 08HOO 
AS 12H00MrNH, NO ENDEREÇO DO SETOR DE LICITAÇÕES 
SÃO JOÃO, 75, CENTRO, SANTANA DO ACARAÚ - CE. SANTANA 
DE FEVREIRO DE 2021 . PRISCrLLA MOTA MACEDO - PREGOE 

*** ... * .,:,1,* 
Estado do Ceará - Câmara .Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso 
de Licitação - O Presidente da CPL da Câmara municipal de Juazeiro do 
Norte comunica aos int~rcssados que no próximo dia 18 de Fevereiro de 
2021, às 09:00hs, estará abrindo licitaç~o na modalidade Tomada de Preços 
nº 2021.01.25 .01-CM, tipo mc:nor pr,ço, cujo objeto é a Contralo~ão de 
serviços e,pecializados de comunicação a serem pre,tados na criação 
de material publicitário institucional, dtscnvo!vimento de plano de 
comuuícaç-ão e divulgação, junto à câmara municipal de Juazeiro do Norte/ 
Ceorá. Mú>rcs infomiaçõcs e entrega de editais, na saia das licitaçvcs na 
sede da Cân:ara Municipal de JuaLeirp do Noite, sito ria Rua Manoel Pir~s 
471, Jo&c Geraldo da Cr1z. r.EP. 63.040-660, Cidade de Juazeiro do Noite -
Ceará. lnforn1ações poderão sc:r obtidas ainda pelo telefone (88) 351 l-8729. 
Juazeiro do Norte/CE, Em OI de Fevereiro de 1021. André Pitther de 
Menezes Pinheiro - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO 
VELHA - A VISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÓNICO Nº 
2021.02.01.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha, Estado 
do Ceará, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, alravés 
da p!ataforn1a eletrônica https://bllcompras.com, por intermédio da Bolsa 
de Licitações do Brasil (BLL), cename licitatório, na modalidade Pregão 
nº 2021.02.01.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a aquisição de gêneros 
alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de Oistrib1iição 
de Merenda Escolar da Rede Pública de Educação do Município de 
Mis~fo Velha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital 
Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 15 de 
Fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. O inicio de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá n partir do dia 03 de Fevereiro de 2021, 
às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrónico: https://blleompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações 
do Bra,il (BLL). lnfom1ações poderão ser obtidas ainda pelo telefone 
(88) 3542-1609. Missão Velha/CE, 01 de Fevereiro de 2021. Gleyllson 
Fernandes de OUveira - Pregoeiro Oficial do Municlpío. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO 
YELHA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
2021.02.01.2. O Pregoeiro Oficial do Município de Missão Velha, Estado 
do Ceará, toma público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através 
da platafom1a eletrônica https://bllcompras.corn, por intern1~dio da Bolsa 
de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão 
nº 2021.02.0!.2, do tipo eletrônico, cujo objeto é a aquisição de materiais 
de limpeza, descartáveis e higiene pessoal destinados ao atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias e Programas Sociais desenvolvidos 
pelo Município de Missão Velha/CE, conforn1e especificações apresentadas 
junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 
17 de Fevereiro de 2021, a partir das 08:00 horas. O início de acolhimento 
das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 03 de Fevereiro de 2021, 
às 09:00 boras. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: https:/lblkompras.com, por intemiédio da Bolsa de Licitações 
do Brasil (BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone 
(88) 3542-1609. Missão Velha/CE, 01 de Fevereiro de 2021. Gleyllson 
Fernandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município. 

**ilr ...... ,... •** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO -
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.09.25.1. 
A Pregoeira do Mw1icipio de Crato/CE toma público para conhecimento 
dos interessados que, neste dia 17 de fevereiro de 2021 às 09h, na Sede 
da Cc;riissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n, Bairro 
r::.c~tro - Crat::,/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos euvelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o, objeto: Contratação de serviço de empresa especializada na prestação de 
'erviço telefônico fixo comutado (füo-fixo e fixo móvel), a ser ex~cutado de 

1a ntínua, de interesse do dcpaitameuto de trânsito - DEMUTRAN, 
atra , da Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de 
Cr /CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 

· a, das 08.h00min às 14h00min ou através do site: www.tce.ce.gov. 
. Crato/CE, t• de fevereiro de 2021. Valéría do Carmo Moura -

•** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO 
- AVISO DE LICITAÇÃO - CONCC.llR.tNCIA Nº 2020.10.09.1. 
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna 
público para conhecimento dos intaessados que, neste dia 05 de março de 
2021 às 08h30min, na Sede da Comissão de. Licitações localizada no Largo 
Júlio Saraiva, s/n Bairro Centro - Crato/CE, estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e 
propostas de pm,:os para o objeto: Contratação dos serviços de engenharia 
para construção do centro de ateodime~to ao contribuinte - CAC, no 
Município de Crato/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponiveis no 
endereço acima, das 08h00min às 14h00rnín ou através do site: www.tce. 
ce.~~•;.br. CratJ,'CE, 1° de fevereiro de 2021. Valéria do Carmo Moura 
- · ;:-; esidénte. 
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PONTO p/ Lava Jato 
e/ cisa. Centro, R. 
Senador AIEncar, 
1óô0. 96&71.1772. 

WC/ÁGUA IPTU R:, 
300/400. 99973. 
20B5/ 3223.5382 

SALA/ COZ. ~gua. 
RS 600. 99973. 
2085/ 3223.5382 

18M•- IPTL' Áijua , 
RS 400. 9D73. 
2085/ 3223.5262 

ARGO 2018 SANOERO 2015 
li partir de 2018. Pa- A partir de 2015. Pa
go meihor valor à vis- go melhor valor â vis~ 
ta. 3433.2582/ (B5) ta. 3433.2582 / (85 
98607.3055 / (85) 98607.3055 / (85 
98678.9715 / (85) 98678.9715 / (85 
99958.1777. 99958.1777/ (85 

99747.5911/ (85 

$]M 9~:~ ........ .. 
.-. e- \TJJM w !, , ,, ..... ~ 
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9B678.9715 / (85 

'1 

GOLF 2014 
A partir de 2014. Pa
go melhor valor à vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607 .3055 / (8S) 
96678.9715 / (85] 
99958.1777. 

MOBI 2017 
A partir de 2017. Pa
go mc-:hor "alor ã vrs
ta. 3433.2582 / (85) 
3433.2582 / (85) 
98607 .3055 / (85! 

i ::::/s~~;7 / (85 
: 

SAVEIRO 2013 
A partir de 2013. Pa
go melhor valor a vis• 
ta. 3433.2582 / (85) 
98607 .3055 / (85! 
98678.9715 / {85 
99958.1777. 

• 
I. ,_ 1 li'?,-•' !I 

! 
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)t, ' ' ..... . ..,._ 
SOLUÇÃO 2020 
Está precisiando de 
dinheiro? Au\o Shop
ping JM resolve o seu 
probl€'ma! Refinancie 
o seu ca,ro e recebJJ o 
dinheiro na hora. Tels 
3433.2585 / (85) 
98894.7656 / (85) 
98828.5104. 

~,e,,,, ,• ~"~ ~ 

~~~~-~M • ..,;_4 

i 
KA 2015 
A partírd• 2015. Pa
go melhor valor A vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607.3055 / (85) 
9es1s.911 s / (85) 
99958.1777. 

-- ~ 
1 • I --,. .... -~_. ............... 
HR·'.' 2016 
EXL, Uni~o dono. 
Ttl. 99985.576(. ~.,..,,,. .. _ ·~ ~ - --~ 

j_J, , · - , -- l► I i 1 
~ ~-----.. ~ 
<.:RUZE 2013 
A p,rtir d• 2013. Pa
go melhor valor à vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607 .3055 / (85) 
98678.9715 / (85) 
99958.1777. 

CIVIC 2013 
li partir de 2013. Pa
go melhor valor à vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607 ,3055 / (8SJ 
98676.9715 / (85) 
99958.1777. 

. '1 

ETI05 2015 
Apartirde2015. Pa
go melhor valor â vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607 .3055 / (85) 
98678.9715 / (85) 
99958.1777. 

HILUX 2013 
A partir de 2013. Pa
go m ~lhor valor â vis
ta. 3433.2582 / (85) 
98607.3055 / {85) 
986 78.9715 //85) 
999 58 .1777/ S5) 
99747.5911. 

·~umn~r 
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"" 
QUE TENHA coohe-
cimento em fac ,:-ic 
de .::ostura. Tel . 
9$681.263 t 

VNKCREO 
Dinhei ro rápido 
para funcionário 
público, aposen
tado, pensionista, 
INSS, forç,as ar
madas e func. com 

FONES: 98861.4445 
99812.5823. cam
peio advogado. 

CRO 80311 4 (85) 
99825.9278. Dete
tive C-:mJugal, em
presarial e equipa
mef'ltos modernos. 
Trabalho em todo 
país. Tel. (85) 
3108,3092 Whast
sApp 24 h SIiva i JM 1iiim1~11mi 

=rtl~~ 'ff1f J;fSJAf 
"""""'·"' ..... ,. ""''"' I I . ff MASSOTERAPIA E -~r,,,evdfo-,-dlo.t 
sd 1if11 e inuncii r, DE PEÇA completa. e s t é t I e a. Te 1. 
-001900l.o.,su 1&. Fone: 99661.2631. 99853.oc,13. 

CONSERTOS EM 
Domicilio . Tel. 
98707.0 894. Orça
mento grátis. 

Estado d() Ce-ari - CAmnra Munidp:at dt 
Junniro do Norte - A"iso de Li<'itação - O 
P~idcotc da CPL da CàmJtd m11nkip..1I de 
fouciro do N1"\flC cum1.1nQ a.os inr..:-n;s._,.1,Ju .. 
que no pnlJthru'tdia 18 de Fc\ere ir,\ de 20~ 1. ils 
09·00h~, csluri ahrindeo ljçi!nçS(.'I n:1 r,1Nalid:1de 

'"'wlillliollll;......,_.;• Tomada ck: Pr<ço; n• 2021.01.2~ OI.CM, 1ipo 
• n-w::nor prrço, cujo objeto é a C-ootr4ta~o de 

S\!f'\•iço:.- c~p,:cializaJ\)5 c:k ~-,,mu11it·,1\:4u,,1 s.-n. m 
prc->litd(I .. na c:rir,,,i <., <Je mL11crial rublici1íirí11 
in,.tiluciunl\l, dcsen~,1lvinte1110 de rlauü dt 
~umuoil~çjo e di"ulgoiç-io. junto à c.im,;r., 

1 rnunicip.i/ de Jui1nlro do No,te/C'c-ará. MJioru 
infnmlaçl}(s 11: cOL1qp de cdi1aic., 01 .S31Gt du 
licitaçt\cs n.1 sede da Clrnitr.a Mtmicipa.l de 

SUPER S I NTECO. Jull:lt'Íro 00 N1.\rte, s:ihl na Rua f\.hnu,d Pir~ 

Raspagem de ta
cos/assoalhos e 
aplic.ação de super 
sinteco s/ chelrc e 
secagem r~plda . 
(85) 98589 .2333/ 
(85) 99901.1634. 

471, Jo-.c íii:n1l,ln da Cruz. Cf:P. M 040-õnO, 
Cidade de Juazeiro do Norte - c ~:uâ. 
lníomJ.l\Ô<S poJaJo ser ob1íJ.iS ailld.:i. ~I~ 
1deíooc (~ 8) 3511-87:?9. Julilt.t•lro do 
Norcc:/CJ::1 Ern OI dt Ft:\"ert:iro de 2021. 
Andrt Pitchcr de Menezes Pinheiro 
Prt's idcnr~ da CPL. 
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