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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORT~.._,,,.,,..c9~·/ 
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 2021.01.07 .01-CM 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.07 .01-CM 

DATA DA LICITAÇÃO: 02/02/2021 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 no 02/2021, de 04 de 
Janeiro de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 09:00 horas do dia 02 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 N° 2021.01.07.01-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: OOhs. 
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 preser:}te TOMADA DE PREÇOS tem por Objeto CONTRATAÇÃO PARA 
A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA 
CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE 
PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ, e a sua execução se dará de acordo com os serviços 
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especificados e 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 
no 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 habil itada 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 N° 2021.01.07 .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 N° 2021.01.07 .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. 
S. 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 internetr nos sites dos respectivos 
órgãos emitentes. 
5.8. Deverão ser obrigatoriamente cotados preços unitários todos os itens 
integrantes de cada lote de interesse da licitante1 sob pena de desclassificação 
do correspondente lote de sua Proposta de Preçosr embora o julgamento seja 
processado pelo menor preço por lote. 

6.0. DA HABILITACÃO 
6.1. Para a habilitação - nos termos do §20 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 dé!S 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 vigor1 devidamente 
registrador em se tratando de sociedades comerciais1 e, no caso de sociedade 
por ações1 acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
e) Inscrição do ato constitutivo! no caso de sociedades civis1 acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

6 .2.2. REGULARI DADE 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 licitanter 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 AÚNEAS "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 MUNICIPAIS1 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. O" acima. 

6.2.3. QUALIFICAÇÃO TECNICA: 
a) 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. 

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 
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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. 
"As empresa optantes pelo simples Nacional estão isentas de 
apresentar o balanço patrimonial desde que apresente documento 
comprobatório junto aos autos". 
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. 70 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; 
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 Secretariá 
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. 

7.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
7 .1. A Proposta de Preços poderá ser apresentada conforme modelo do ANEXO 
11, 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: 
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a) a indicação do nome ou razão social, endereço e Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CN PJ); 
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 i mpostosjtaxas 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; 
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; 
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c) reunida em consórcio; e enquadrada nas disposições do artigo 9° da Lei n° 
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; 
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 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 
"habi litação", 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 "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; 
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8.13. O conteúdo dos envelopes abertos será juntado ao Processo 
Administrativo e os envelopes de no 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 no 02, ocasião em que haverá a devolução dos envelopes 
11 proposta de preço 11

, 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. 
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 Ed ital 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 
!I proposta de preço !I, 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; 
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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 recursal. 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 OS 
(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 no 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 inabil itaram 
ou desclassificaram; 
8.25. Tanto no caso dos envelopes "A/1 - DE HABILITAÇÃO, como no do 
envelope " Bit - PROPOSTA DE PREÇOS, fica possibilitado à Comissão de 
Licitação suspender a respectiva sessão de abertura para posterior aná lise 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 "A11

, ou na data da assinatura do contrato, algum 
documento acima elencado se encontrar vencido, fora de sua val idade, 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. 
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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 
os Ccincol 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 no 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 sol icitado 
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" 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 
no 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$ 150.000,00 C Cento e Cinguenta Mil Reais). 
10.9. As obrigações da CONTRATADA são as constantes na minuta contratual, 
parte integrante deste edital independente de sua transcrição. 

CNP.J n° 05.466.164/0001-22 
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040.660- FONE: 8835111976 



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. 

13.0. DA DESPESA ESTIMADA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
13.1. As despesas da presente licitação está estimada em R$ 150.000.00 
(Cento e Cinguenta Mil Reais). 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 100 (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. 
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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 n° 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 N°. 77, 78 e 79, da Lei 
no 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. Apl ica-se a Lei Federal no 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; 
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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. CEP. 
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, 14 de Janeiro de 2021. 

A 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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1. OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO 
AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ. 

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: 

2.1. Justificativa 
A contratação de pessoa jurídica que preste serviços de assessoria administrativa em 
recursos humanas, justifica pela necessidade de otimização dos trabalhos relacionados 
com à gestão de recursos humanos, bem como apoio técnico à criação das melhores 
rotinas de trabalho que se enquadrem nos parâmetros da legalidade e obedeçam todos os 
princípios relacionados à administração pública. Por outro lado é imprescindível também na 
padronização dos atos administrativos, a fim de permitir à administração um sistema de 
controle de pessoal, com adoção de novos métodos e fluxos operacionais. Portanto a 
contratação dos serviços se faz necessários para que se possa atender as ações e serviços 
desenvolvidos pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará 
2.1.2. Desta forma motiva-se a contratação para CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA 
ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, 
GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 
FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE 
JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, para auxiliar a unidade administrativas da Câmara 
Municipal Juazeiro do Norte/Ceará 
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: 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

• Elaboração e individualização mensal de GFIP; 
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• Elaboração, quando necessário, do CAGED; 
• Elaboração anual de DIRF; 
• Elaboração mensal de DCTF; 
• Elaboração anual da RAIS; 
• Acompanhamento Mensal dos repasses junto ao Regime Geral de Previdência 

Social; 
• Acompanhamento Mensal dos pagamentos de parcelamentos junto a INSS e Caixa 

Econômica (FGTS); 
• Manutenção da adimplência no que se referem a INSS, FGTS e Receita Federal. 
• Acompanhamento mensal da gestão da folha de pagamento, com a análise dos itens 

remuneratórios inclusos em folha, em conformidade com as leis existentes, visando 
adotar mecanismos de controle e orientação quanto aos aspectos legais, 
administrativos; 

• Assessoramento mensal à política de recursos humanos, por meio do 
acompanhamento aos planos de carreiras dos servidores, a fim de operacionalizar 
a evolução funcional dos mesmos, de acordo com as possibilidades contidas nos 
referidos instrumentos legais; 

• Assessoramento na área de Recursos Humano, com a realização de atividades 
padronização dos atos administrativos, a fim de permitir à administração um sistema 
perfeito de controle de pessoal, com adoção de novos métodos e fluxos 
operacionais; 

• Orientação aos servidores que operacionalizam o sistema de folha de pagamento, 
referente as questões legais a serem incluídas na FOPAG; 

• Acompanhamento no planejamento financeiro com vistas à implementação da 
política salarial dos servidores; 

• Acompanhamento às demandas de matérias de competência da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte-Ceará no que se refere aos atos legais e administrativos; 

• Elaborar pareces técnicos, de matérias administrativas, conforme solicitação do 
titular da pasta; 

• Apresentação de dados que possa subsidiar a Câmara Municipal de Juazeiro do 
Norte-Ceará, no tocante ao impacto financeiro, com implantação de progressão de 
acordo com o plano de cargos, carreiras e remuneração do magistério entre outros 
adicionais e reajustes salariais do quadro de servidores desta casa legislativa. 

4. PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: 

LOTE Especificações do Serviços UNO. Quant VR. Médio. Unit VR. Médio global 
CONTRATAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS JUNTO AO SETOR 

01 PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL Mês 12 R$ 12.500,00 R$ 150.000,00 
NA ORIENTAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, 
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CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO DE GFIP DA 
CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO 
DO NORTE/CEARÁ 

Valor Estimado da Licitação R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais). 

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; 

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, 05 de Janeiro de 2021 . 

RUBENS DAQ DE MORAIS LOBO 
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará 
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO N° 2021.01.07.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE P·RE OS N° 2021.01.07.01-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 n° 8.666/ 93, e suas alterações posteriores, bem 
como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de Preços N° 
2021.01.07.01-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 TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA 
CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE 
PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ, conforme serviços constantes no Termo de Referência Anexo 
I do Edital. 

ITEM ESPECIFICAÇOES DOS UNO QUANT. VR.UNIT VR.TOTAL 
SERVIÇOS 

01 MÊS 12 

Valor do LOTE (XXX) R$ 

Va lor Tota l 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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ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

Câmara Municipal de JUAZEIRO DO NORTE/CE. 

ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação Ref.: Tomada de 
Preços no 2021.01.07.01-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) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR~::::J 
EDITAL PROCESSO LICITA TÓRIO N° 2021.01.07 .01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.07.01-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 no 
____ _____ , situada na , DEClARA, sob as penas da lei, 
para surtir efeito junto à Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no 
procedimento licit atório 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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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

Tomada de Preços no 2021.01.07 .01-CM 

A (nome da empresa) , CNPJ no 
_________ , 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 no 2021.01.07.01-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) 
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DITAL PROCESSO LICITATORIO N° 2021.01.07.01-CM 
MODALIDADE: TOMADA DE PRE OS N° 2021.01.07.01-CM 

ANEXO V- MODELO DE CARTA PROPOSTA 

....----------' _de de 2021. 
À Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/Ceará 
ATI: Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
REF: Tomada de Preços no 2021.01.07.01-CM 

Atendendo às exigências desta Tomada de Preços n° 2021.01.07.01-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 cond ições 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: 
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO N° 2021.01.07 .01-CM 
·MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.01.07 .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 no 05.466.164/0001-22, neste ato 
representada por seu Presidente Sr. , 

.--.., doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado, e do outro 
lado, , situada à , inscrita no 
CN PJ/CPF sob o n° , neste ato representado 
por , portador(a) do CPF n° , 
apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO, 
tendo em vista o resultado da Licitação procedida na modalidade Tomada de 
Preços n° e do processo no , 
tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 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 N° 
2021.01.07 .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-Ceará. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO 
2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA 
CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS 
ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE 
PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CEARÁ, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, 
e proposta de preços apresentada pela Contratada, parte integrante deste 
inst rumento, 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 PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
DO REAJUSTE 

CNPJ n o 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 medfante 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 100 (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 
n° 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 I 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 N° e as Normas estabelecidas na Lei n° 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 
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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 j unto à 

Contratante, diariamente, no horário de expediente e funcionamento da 
mesma, na forma descrita no Ed ital. 
7.13 - Utilizar nos serviços prestados somente profissionais e qualif icados 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 incid ir 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 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. 
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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 responsabil idade 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 fa ltas 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 no 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 n° 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, f icará 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°/o (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 no 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 comunicação por escrito com a antecedência definida no sub-item 
anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA S EGUNDA- DA FUN DAMENTAÇÃO LEGAL 
12.1. - O presente Contrato tem como fundamento o Edital de Tomada de 
Preços no , 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 no 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 li, 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: 

! . ______________________________________ __ 

NOME: CPF: 

2. ______________________________________ __ 

NOME: CPF: 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Palhano- Aviso de' Licitação- Processo Administrativo N" 28.12-002/2020 - Pregão .~e~l..s.R~ ..... -- l; 
003/2021. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, junto à Secretaria do Trabalho e Desenvll imento So.ia do ;t. 
Município de Palhano, Estado do Ceará. Abertura das propostas: 27/0112021 , às 08:00AM. Local do edital e de abertura das proposta~;))ala ~.C.o. · O 
Permanente de Licitação, situada à Av. Possidônio Barreto, 330, Centro, Palhano-CE, CEP n• 62.910-000. Palha no- Ceará, 14/01120~1. Mil=ía'Van 

1
. 

da Silva Sousa -Pregoeira. ~ :v 
~.- -4~, 

••• *** *** 'lt'A{~~.! .. ~~"-" ··'# 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio- Aviso de Licitação. O Mun icípio de Baixio/CE, realizará certame licita tório na modalidadC'J>tegão n• 
2021 .01 .14.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao atendimento das necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Baixio/CE. Abertura: 28 de janeiro de 2021, a partir das 09h00m. Início de acolhimento das propostas: 18 de janeiro de 202 1, às 
09h00m. Maiores informações ~ ace~so ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou bllcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda 
pelo telefone (88) 3539-1 221. Baixio/CE, 14 de janeiro de 2021. Francisco Aldo Ferreira Alves- Pregoeiro Oficial . 

••• *** ••• 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortirr.- Aviso J c C~nctlamento de Publicação. Fica desconsiderada a publicação do Aviso de Julgamento 
das Propostas de Preços, da Tomada de Preços N• 1311.01/2020-SMDU, o:,jeto: contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em vias 
urbanas na sede do Município de Fortim-CE, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Publicado no dia 14/01/2021 , no Diário Ofic ial do Estado 
do Ceará, motivo: Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. 
Maria V a nessa Lourenço Menezes- Presidente da CPL. 

• •• *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ararendá - Aviso de Licitação. Realização dia 01 de fevereiro de 202 1 às 09h00min, Tomada de Preço N• 
O 1/2021-TP. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço no seguinte seguimento (publicidade por meio de rádio, blogs carro volante, fotografo 
filmagens), para divulgação de 3ssuntos pertinentes, divulgação e promoção do Município, juntamente com comunicados e avisos de interesse do Município 
de Ararendá- CE. Infonnações na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1188. Cesar Ferreira de 
Paiva. 

• •• *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cr uz- Secretaria de Saúde - Aviso de Pregão Presencial N° 01/2021-SESA. A Prefeitura Municipal de Cruz 

,..--..... comw1ica aos interessados que estará recebendo até às 14h30min do dia 28 de Janeiro de 2021, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Praça dos 
Três Poderes sfn• - Baino Aningas - Cruz-CE, a proposta de preços e documentação de habilitação para o Pregão Presencial n• 0 112021 -SESA - Aquisição 
de Oxig.:!nio Medicinal e Cilindros. O edital poderá ser obtido junto à Comissão, no endereço supracitado nos dias úteis, das 07h30min às 11 h30min e nos 
sites: www.cruz.ce.gov.br. e www.tce.ce.gov.br. Cruz-CE, 13 de Janeiro de 2021. Leonardo Bricio Viana Severiano - Pregoeiro . 
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••• *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU- ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-
CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CEARÁ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ADITIVO - O Presidente INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ADITIVO - O Presidente da 
da Câmara Municipal de Caririaçu-Ceará, t?ma público o extrato do Câmara Municipal de Caririaçu-Ceará, toma público o extrato do QUARTO 
QUARTO TERMO de Aditivo N.• 2020.12.3('.02-CM ao Contrato ADITIVO N.• 2020. 12.29.03-CM ao Contrato N.• 2017.02. 14.02 - CM 
N.• 20 i7.04.04.01 - CM decorrente do PREGÃO PRESENCIAL N" decorrente da TOMADA DE PREÇOS N" 201 7.01.17.01-CM, cujo objeto 
2017.03.06.01 - CM, cujo objeto é CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO é SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO 
DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO AO SETOR DE 
SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÓNIO E ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL 
PATRIMÓNIO, ALMOXARIFADO, LICITACÃO E PORTAL DE CARIRIAÇU/CE, deste município. CONTRATANTE: CÂMARA 
DA TRANSPARÊNICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONTRATADA: LUIZ 
CARIRIAÇU-CE, deste município. CONTRATANTE: CÂMARA ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME. PRORROGAÇÃO 
MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONTRATADA: ASP CONTRATUAL: O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação 
AUTOMOÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA do prazo do contrato resultante do procedimento 1icitatório acima 

- referido. O prazo contratual anteriormente pactuado será prorrogado 
LTDA. PRORROGAÇAO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por pelo período referente ao exercício financeiro de 2021. Portanto, terá 
finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento vigência a partir do dia 02 de Janeiro de 202 1 até 31 de Dezembro de 
licitatório acima referido. O prazo contratual anterionnente pactuado será 202 1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 0 presente Contrato tem como 
prorrogado pelo período referente ao exercício financeiro de 202 1. Portanto, fundamento o art.57, inc iso II, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações 
terá vigência a partir do dia 02 de Janeiro de 202 1 até 31 de Dezembro posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: LUIZ ALEXANDRE DOS 
de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como SANTOS SILVA. ASSINA PELA CONTRATANTE: JOSÉ !RLANDO 
fundamento o art. 57, inciso IV, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações DE SOUSA CAMPOS. Caririaçu - Ceará, Em 14 de Janeiro de 202 1. Tiago 
posteriores. ASSINA PELA CONTRATADA: RAIMUNDO FRElRE DE Borges Machado - Presidente da Cãrnara Municipal de Caririaçu-Ceará 
BRITO NETO. ASSINA PELA CONTRATANTE: JOSÉ JRLANDO DE 
SOUSA CAMPOS. Caririaçu - Ceará, Em 14 de Janeiro de 202 1. T iago 
Borges ;\!achado- Presidente da Câmara Mun icipal de Caririaçu-Ceará 

••• *** ••• 
ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIP.~.L DE CARIRIAÇU
CEAR.\ - AVISO DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Du ' 
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE ADITIVO - O Presidente da 
Câmara Municipal de Caririaçu-Ceará, toma público o extrato do QUARTO 
TERMO de Aditivo N.• 2020.12.29.02-CM ao Contrato N.• 2017.02. 14.03 
- CM decorrente da TOMADA DE PREÇOS N" 20 17.01.17.01-CM, cujo 
objeto é SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA 
CAMA.RAMUNICIPALNAORIENTAÇÃOEACOMPANHAMENTO 
DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAME NTO, GERAÇÃO DO SIJ\1 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 
FUNCIONAL, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, deste 
município. CONTRATANTE: CÃMARA MUNICIPAL DE CARIRJAÇU
CEARÀ. CONTRATADA: FRANCISCO CLAUDIO DE MELO -
ME. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por 
finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento 
licitatório acima referido. O prazo contramal anteriormente pactuado será 
prorrogado pelo período referente ao exe;cício financeiro de 2021. Portanto, 
terá vigência a partir do dia 02 de Janeiro de 202 1 até 31 de Dezembro 
de 2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como 
fundamento o art.57, inciso !I, da Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. ASSINA PELA CO TRATADA: FRANCISCO CLAUDIO 
DE MELO. ASSINA PELA CONTRATANTE: JOSÉ IRLANDO DE 
SOUSA CAMPOS. Caririaçu - Ceará, Em 14 de Janeiro de 202 1. Tiago 
Borges Machado- Presidente da Câmara Municip·.t de Caririaç;~-Ceará. 

••• *** *** 

*** *** *** 
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 interessados que no próximo dia 02 de Fevereiro 
de 2021, às 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Tomada 
de Preços n• ~021.01.07.01-CM, tipo_ menor preço, cujo çbjeto é a 
CONTRATAÇAO PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS 
JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA 
ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA 
FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DO SIM DA FOLHA DE 
PAG~NTO, ATUALIZ~ÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, 
GERAÇAO E TRANSMISSAO DE GFIP DA CAMA.RA MUNICIPAL 
DE JUAZElRO DO NORTE/CEARÁ. Maiores informações e entrega de 
editais, 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 de Juazeiro do Norte - Ceará. lnforrnações poderão ser obtidas 
ainda pelo telefone (88) 351 1-8729. Juazeiro do Norte/CE, 14 de Janeiro de 
2021. André Pitther de Menezes Pinheiro - Presidente da CPL. 

••• *** *** 
Prefeitura Municipal de Parambu. O Pregoeiro da Comissão Pennanente de 
Licitação, localizada a Travessa Tiradentes N° 30, Centro, toma público aos 
interessados que no dia 28/01/2021 , às 09h, realizará licitação de Pregão 
Presencial N• 2021.01.1 5.00 1-GM - Governo Municipal cujo objeto : 
Registro de preços para aquisição futura de pneus, câmara de ar, protetores 
e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, destinados a 
manutenção da frota de veículos das unidades administrativas do município. 
Conforme es;:.ecificações em anexo. Referido EDITAL poderá ser adquirido 
,,~ ccdereço acima, a part1r da data desta publicação, no ho7 ário de 
exp~dic.~:e ao público, de 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http:// . 
tcm.ce.gov.brllicitacoes. Artur VaUe Pereira . 
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~t GoV>RNO DO 
(·,Ql.) EsTADO DO CEARÁ 
'~ AVISO CE RfTOMAOA CONCORRiN CIA PÚBUCA NACIONAL N• 20200001 IG N• 1052435000 

A Sec:te'Ofia do Coto Civil 'ot"o ~i<o c re •o ... O<Jo da CO"couinc:ia f'Ubl i<.a '-'acionol NR 20200001 d e interene do Secrewio da 
Educ~ç4o • SEOUC, que :em pot objeto a conlfotoç6o do sei"'~O d• conJvltorio especiolizodo em o ... ol1açãa ll!d...caciot:ol em ksrga 
eu:o!o poro o reoliiocéo do 1i1'emo permo,en.!e d e owol:oç6o do Educoç6o Bó•lco do Cearó (SPAECE] cfel alunos do rede pVblico 
de entlno do f•lodo do C~o,g (Ediç6es: 2021, 2022, 2023 E 2024), co"forme ••pec:f;caçbtn coMida • rt.o Edito! e sout Anuo• . 
ENDEREÇO E DATA DA SESSAO PARA RECEBIMENTO E ABERnJRA DOS ENVElOPES: A•eo;da Or. Jo•e McrHn• Rodoi~"'· 150-
Edson Oueitoz, no dia 4/3/2021 as 9h. FORNECIMENTO DO EDITAL: no •il• www.utog ce govbr ov no Central deliCifoções do 
~~:~~~ ~frl.Ni; !~:Oí~c;COSi;A~1CfP;:;s~Õe~T{ô'ADé~é· Procv .. ado,.a Geral do dado, ~m Fortaleza, 12 de Jone:fo de 2021 

A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED FORTALEZA, CNPJ (MF) 05.868.27810001-07, 
e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplemenlar- ANS, sob N" 31 .714-4, por seu representante legal, de acordo com 
o disposto no art. 13, Parágrafo único, inciso 11 , da Lei n• 9.656/98 (lei dos Planos de Saúde) e na Sumula Norma tiva n• 28, 
expedida pela ANS em 30 de novembro de 2015, consideradas as tentativas frustradas de not ificação pessoal dos seus 
beneficiários listados abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que compareçam à UNIMED 
FORTALEZA, localizada à Rua Gonçalves Ledo, n• 777- BS Tower - Mezanino, CEP: 60060-325, NO PRAZO de 10 (DEZ) 
DIAS, conlados a part ir da publicação do presente edilal, e regularizem a situaç~o financeira de seu plano de saúde, tudo 
visando garanlir a continuidade dos serviços prestados. Ressallamos que o não comparecimento e a não regularização de 
sua situação financeira no local e no prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de seu plano de saúde. Caso 
já tenham sua situação regularizada junto à UNIMED FORTALEZA, por favor, desconsiderar esle aviso. Por fim, renovamos 
a satisfação em tê-los como nossos beneficiários. 

~ GoVERNOoo <w EsTADO DO CEARA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N• 20201858 

A Secretario do Coso Ci ... ~ !011'10 pVbli<o o Ptegõo Elehón~o N• 20201 859 do inltceue do Secretario do 
Sotide - SE'SA cvjo OBJETO ê: R•QillrO de Preço poro f•Jtvros e •"entvoi~ oqviJ'ç6tl de moleriol m•dico 
ho~aCIIo•{CoJeito bor.h,.,l;po eJpre,viçodeiro), conforme "l;'l.cili.::oções cot~lldos no Edito! e sevs AneKOS. 

~;i~ 8~~E~:~f~~~i?~~~~~~~~,~~!· ~:~:~Ó~~ õBTEN':;,.,ÃÓ0ÕÕ1 lÕtrl'L oJ~';!~t,~:o 1 :,!~.~~ 
Sf~'õ~E Mê~C~R~~~o.( ~~~c:r~oc"rodot>o G••ol do ~lodo, t'm forlolt:o, 11 de Jone:,o de 2021 

~--
': ,.ç'r'l { GoVERNO DO 

{}.,-'lj EsrADO DO CP.AJV. 
AVISO DE U CITAÇÁO PREGÃO lUTAÔNICO N • 20201765 

A S.crotario do Coso Ci:villor,-.o público o Pt•gõo Eletrô,.,"co N ' 20201765 de lnleteue d~:~ Secre•af:o do 
SoVde - SES A,. cujo OBJETO i : Re9i•tro de Preço pato fiJI'JfO' e even1vo:s ogu••;5Õts de medicotnenlos, 
con!ormo olptcificoçõ" contido• no fdiiol a '"' Ane<ot, !EÇE&IMENTO DAS PROPOSTAS VI!TUAIS: No 
ender•ço www co;rt~snet,~ov bt, otrovés do NR 17652020, o!í o dia 01/02/2021, Os 9h (HOI'ótio de 

~;:~!!J~1~ ~8.~~~ ~oA~,~do,E?!r~!;t~:z~:d,~VJ:J:1~!~~;;d: 2ôi'tovtNK:otU~ev~~E7JÃi1i~()~~u·~S 
FERREIRA PREGOEIRO 

I ·~ 

--. !IOOPJUOICWUO 00 UTAOO 00 CEAftÃ 
Com.rct ft fotU>U.I 

' .c• V1ra CIYitl f'LIUO I' Gnou) 
ftu.A D••wt~kr!ltdoc l'1ort.tM ll~a »•~.u. n• 220 • .lo1:a fr1a • CEP 
eotll"to., P"oM: (I.S) S4llll ... f enatt.u.C.: .f-..,._.1; fot04cvCl1c:•.Jva.-brf"ortaM.r.a 

( OfTAI.. DE ctrA.Çlo {PRAZO 0( H OU.S) 
P~n .. e1.UOU·ST.l01l.L0600t1 
a.a..· Pr~.c-c....., 
Al.wn'.o. c o,.trt!OI IIM.ãôo• 
R~A.D.ar.co do H_._. .. do Bn.a i SIA. 
R"<IM:d.o: Ana Lutu l~nd Ca~talc.an1• Crur. 
Va!o:"dt C.ua.a; Rl li,S2l,30 

O Dr. Fablarto D•m•aceno M1l1, Juiz U OQI!o c!e -4• \lati C~ (SEJUO 1' 
GniiU} da Com.wca Ce f"otUoua.'CE. pot ~ 1~. FAZ SA!ER aQs ~o PfWHnle 
EDITAL DE CrTAÇA.O Ylrtin ou d«e ~ t."Ywem. qw POf çartt: ~~~ BANCO DO 
HOROt:STi OOB~l.S!A.. ir-.Er:b no CWJ tobon-07 237.37~1-21. a~~~" se-de na Av. 
Or. Shs f.1Ufl9'o't8. n' 5700 Bloco F. PM..:-f. ~E. pcx HU ~_.,. ~ JQ1 
~t:l urn.a Açlo de ~ a.:n lace ~e. ANA lU IVo. BERTR.N«) CAVAJ.C• NTE CRUZ, 

,aq\.Als.e ~'·a .r ~~e"lc ~- Pot iU(IfoitAptdidoOI'{fiHtú EtHTAL. 
atr,.-.-ta ~q~.~~ f<> ~'ITA.DA -1 SrLANII.U.JtlABE~OCAVo\t.CANTE tn!lô-a.. ~a. 
SJN.m. ed.,l.r .. :tAl.:ll, CPF nt 0!6.7"V2 . .457·10, CNH n• (1.3362355137 • OETRAN-CE, com 
últlm:. •nd••"{o eont-.-ddo. e.omo H ndo Ru• l80'\llllrdo Motll n" 1200. a pto. 1001. AkkotJil. 
For-.a~az.e-cE.IkMCI da pltil$en"'4 aç.to. Data. qu.r..-.oo. apruentt,r 001'1''"~· r.o prco de 
15 11as.POt fCt~;ado G!et.pAd!o • a.II>JU!f ~:"No.~ da h05o I do ert. 256 do CPC 
~.r.ro a o~ da ~M"".e r~.;cta pot Eé'.!lf. E.l~MÇa-u • •ea•:..r. o .c:;.a~ f't!q.lilrfdo ~ 
pra.;o. G!e 20<f .... ~;a~"dol:;.w-.elr"MftW...a adotlr ;u ~~~so:a "'-'e.'ka--;ao, o 
~nos lef"rOlOII do~:ya·~ IMl,co do att. 257 do CPC~Ifo'l' sc;.pu!:llr.<ltto 01 ft2: 

M OJe G!J P.odft .hxlcU1o do Et~ do c...r. e 1)01' elas vtle-~ em .;om.t de ~ 
~.de""''*~-a~ qu. serS t'IIWI'..OOO ~ fti..ci.al L'tl c;uo cte 
, • ..,lltli.l.". comeite!.,..Mr.Gi;a t:e~, r-&ott.,.,-oo c:on-~. =-~«...,OVWO.CMOI oe 
W~ at~ PIA pa1e ~ n.u ptltlçlo tnc..s, ns;n como Atlli tiOmMdo Cunldol 
E~ptO:al CUMPM.Sf. foo.a.eu!CE .. em 17 "' duemtlfo d• 1020. 

F1t:Uno OINIKMO /l!.aJa 
.ll.ll.tde[)í(el'.o 

:~~ GoVERNO DO it:J1 EsTADO DO CP.AJV. 
·~ · . 

Eslldn do Cur' - Ciman Munk tpal de Jo~nlro do 
l"ort~-A,1JodeiJrl1a(lio-OPresà.kru.: daCPLcb c.inlln 

mvfiK'Jp;d ck J~ do Norte ~,;onlunic:a 30t inkR"nlldru 
qor: no p.lhimo dia 01 de fu~iro de lOZI, :b 09.00!\.'1., 
a-.. :i eMn-.!o ticiy,;lo 1U1 ntcloJ&Iidldt Tomuda dt Ptf'{ot 11' 

~0~1N°i·::~~~~;';A~/~:tf4~ç"t; ~~ 
~~~R~~~J~~<;'1't;~c~~;~~~~o~:!~~~f6A~ 
ACQ-\1PAl\'H.V.1EI"'"TO DAS ROll X.\S DA FOL HA. 
DE PAGA I\1 1-".Nl'O, r..-:R-'ÇÁO 00 SIM DA t-O I.HA 
m; f.-'C!\Mt."'•d 0,ATUI\I,I1'.AÇ.~0 0 0 C"AIM.SfJW 
ru~CIO . ..:J\1..., Gt-: RJ\ÇÁO ETRAN"S\I I~S \O n EC.t-JP 
DA CA\I ARA MU~ICIPAL O& Jl!AZ I' HtO DO 
M)MTfJC~AMÁ M~IuMmrl)t"cr~~~c,adccdiub 
~ 13;!.1 cW li.;iuçloc:s na se&: a G:-n.n Mt:r\Õc?aJ ck 
loal'cirodoNoru. •:~~~~lt.•~taJllcl~ 4ii,~Gcn!Jo 

~ C"ntt. CEP. 6J ~. C'i~ ck Jwccíro do~~ 
~-ln(cnnaç(<t podtr\o :kf ototid.u. ai~ peLo kl<-r.:anc: 
(S8)~5 11-i7J9 Ju.v,.iro doJ'(W.'\E. I <I dc J ... IC'it6 de :!021. 
ADdri Plltbudt Morarttt Pi.nhdro-PN1ick."nlt d~t CPL 
Ê\larlo do Cunf. - Cl1man. :\hutÕC'ftJ J~ I d t Jv~.,;m do 
Sor-le-A, iJ.odtLkJtafio-O~~CPL~Citr.~: 
auUci,_J de ~do Nc:k c:on'll,.l'liça .oi bl~ 
~.1(" oo prmimo .c& 01 de rl'\·.._,.,~r. de -:on, ~ 1-A :OOhf: 
b.lo.rl.!~~tu~T-ad.a dt l'r~d 
zoltoi.Ol,lU-C\1, tipo ~ r~. (.lljo '*jct() é • 
C ONTRATA Ç ÃO DOS SERVIÇOS 
ESP I-:C I AL.J 7.AI)OS 0 1-: A S S t-:SS ORIA E 
CONSULTORlA NA Árt F.A IJ F. CO~TROL[ 
L'\'TE~O, PREVISTO ~OS ARnCOS 31 E 70 DA 

~~;~~~~Ú~Br;J."óT~~A r"'o~ ol':R;sl ~~~~~~E~ 
EXECUTIVO MUN1C IP.<\L (C0\1PKEf~Dt='DO 
TODAS AS l!f"'tr'IADI.S GESTOR.\ $ t: ÓRGÃOS 
VlNCl1L\D0'-1 Jlf;VlO A CÂMARA MUf'ICLP.U DE 
JUMEnto DO J"'IOMTFJCKARÁ. Maknf ~fomJ.Aik-5 c 
r111n:p de c:Ji~ na ~la d.u 11;::~ M s..'Ck cb Cn\J."ii 
M~ipal ck JUA.Ui1o do Norn, sito ~ Rua M~n."~CI P~s 

11 . Icm Gtnldu dôl CNZ. CEP. 6' ~. CiJ;Idc de 

~~tb~=<·~~:~~~~.:c~~ 
de J.mriro dt ~('l!l. Aadr~ Pitüu de M f'l)elc:ll Pinbdro 
P:Q:&:-.!cdaCPl.. 

A PREfEIT\JRA DE MARACANAÚ.CE- U.G.P. 
TRANSL OG 

Toma pUbl".c:o qve ~ltf'"e.u a SeuetM'oJ de t.~lo 
Arnboent. t Conero4 Ufbat10-S._•U a AUTORIZAÇÃO 
AMeiENTAL PARA SUPRESSÃO E TRAN$PL.ANTK) 
DE VEGETJ\t;Ao. na re.atn.tur11çlo da m.alla ~tat{a, 
para o Progratnl de TNI1'l5p0fte • Logllde.l UrtN!rta de 
Mll1i1Clnau - TRANSLOG, em e.s~l pata a Avel'lodôl 
Parque Sut Oft.tri!o Jnd1alttal I, Munfe;PIC de 
Marac.o.naU, Estitdo do Curê. A PRESENTE 
PUBLICAÇ,i,O ~ PARTE INTEG"A'ITE 00 
PROCEDIMENTO OE UCENCW.tENTO A.\f81ENTAL 
JUI'oTO ,I, SW, E SEUS EFEITOS SO SERÃO 
VAliOADOS COM A OEVIOA E~ISSÁO DA lJCENÇo\. 

CONDOMfNIO PA RQUE 
PAMPULHA RESIDENCE 

Toma público que requereu à 
SEUMA a Renovação da l icença 
de Operação para as duas 
Estações de Tratamento de Esgoto 
- ETE, localizadas na Rua Conda
do, 405 - Messejana, Município de 
Fortaleza, Estado do Ceará. 

classificados 
O WSSflCIOOS DO OtÁRIO 
DO NORDESTE i uma 

AVISO DE UCITAÇÁO PREGÃO UETRÓ N ICO N• 20200291 AVISO DE U CITAÇÁO PREGÃO EUTRÓNICO N• 20201402 ~-·IX!o ,.,., .... ~. A Sec.rotorio do Ca1c Oviltorno p(lblico o REMAitC.'ÇÃO do P1egõo Eletrõ"i<.o n1 20201 402, de inler•u• 
do Secrek>tio do Soúde - SE'SA, cujo OBJEiO é : Regi•lro da Preço poro fut11t os • evenlvois oqvisiç6es de 
malariol midico hol{;itolor. MOTIVO: fscloreâmento nao respondido em tempo ~õbrl. ~fCE61MfNTO DAS 

~~7ci2~~~~~. ~~R~h i~~~: d~da;;)~üa:OFr 08TfNÇÂ0 Eõ·;;;n~l~~; ::d~:ç1a4~~~;g;~~ ~~:0 de: 
~~~~Rv.NQâ~V~gsÉlÓP"R~~~WdOtto Cerol do Estodo, e m f~lol.:o, 11 do Janeiro de 2021 JANES 

Él"'lssQ!IJ!O.~ 
doliá'odo~ ! rni!D 

mos Negócio. tJp (85) ~ 
4001.900) 

# 
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~ No caso do ESPOSO (A) E/OU COMPANHEIRO (A) estiver 

viajando ou impossibilitado de comparecer deverá apresentar 

procuração por instrumento publico (M029543) 

Rua Monsenhor Esmeralda, s/n, Bairro Franciscanos, Juazeiro do 

Norte/CE. CEP: 63.020-020. Telefone: (88) 3572.3900. 

www.juazeirodonortt:.ce.guv.br 

SECRETARIA.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEDUC .· 
~.:,.· · . · ' GESTÃO 2017 /2020 

DECISÃO ADMINISTRATIVA EM PRIMEIRO GRAU 

Requerimento: 202007-00351 

Origem: Secretaria de Educação/ Recursos Humanos 

~nteressado(a): RAIMUNDA CALISTO DE BRITO 

C PF: 458.141.473-34 

Natureza: Licença para estudo fora de Município (Mestrado) 

Decisão: DEFERIDO 

Juazeiro do Norte/CE, 31 de julho de 2020 

MARIA LOURETO DE LIMA 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria n. 0 1082/2017 

Estado do Ceará- Câmara Municipal de Juazeiro do Norte 

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

do Norte comunica aos interessados que no próximo dia 02 de 

Fevereiro de 2021, às 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade 

Tomada de Preços n° 2021.01.07.01-CM, tipo menor preço, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA 

CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE 

PAGAMENTO, GERACÃO DO SIM DA FOLHA DE 

PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL, 

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP DA CAMARA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ. Maiores 

informações e entrega de editais, na sala das licitações na sede da 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, sito na .Rua Manod Pires 

471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660, C~~J!nW9.~~ do 

Narre- Ceará. Informações poderão ser op~i t~$?nda p~l ~ne 
' f,j 4·~ 

(88) 3511-8729. Juazeiro do Norte/ CE, 14 d eiro de - . Anât6.\ 
'li:..} r~ts:...-. ,j-... ~...--~-- ~·. , 

Pitther de Menezes Pinheiro - Presidente d~~P . -A. ·;::.: 
lõ ' c : \'j ~!,;~.: - i 

\.~t.. ·<~~// 
. '~~R~l: ... ~~~/ 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Juazeiro do "No'ite - Aviso 

de Licitação - O Presidente da CPLda Câmara municipal de Juazeiro 

do Norte comunica aos interessados que no próximo dia 02 de 

Fevereiro de 2021, às 14:00hs, estará abrindo licitação na modalidade 

Tomada de Preços no 2021.01.07.02-CM, tipo menor preço, cujo 

objeto é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE 

EXTERNO, PREVISTO NOS ARTIGOS 31 E 70 DA CF/88, 

OBJETIVANDO ASSEGURAR A FISCALIZAÇÃO DO POR 

PART E DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

(COMPREENDENDO TODAS AS UNIDADES GESTORAS E 

ÓRGÃOS VINCULADOS) JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DE 

JUAZEIRO DO NORTE/ CEARÁ. Maiores informações e entrega 

de editais, na sala das licitações na sede da Câmara Municipal de 

,Tuazeiro do Norte, sito na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da 

Cruz. CEP. 63.040-660, C idade de Juazeiro do Norte - Ceará. 

Informações poderão ser obridas ainda pelo telefone (88) 3511-8729. 

Juazeiro do Norte/CE, 14 de Janeiro de 2021. André Pitther de 

Menezes Pinheiro- Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ 

FEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

Aviso de Revogacão - C~ncorrência Pública Internacional no 

2020.11.27.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, 

que f ica revogado o procedimento licitatório modalidade 

Con corrência no 2020.11.27.01 (Processo Administrativo n° 

2020.11.06.01 · SEINFRA) o que faz com fundamento no Art. 49 

da Lei Federal no 8.666/93, nos termos do Parecer Jurídico no 01/ 

2020, de 14 de janeiro de 2021. Maiores informações na sede da 

Comissão Permanente de Licitação, sito na( o) Praça Dirceu Figueiredo, 

s/n° ·Centro, Juazeiro do Norte/CE, pelo telefone (88)3566-1010, 

no h orário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: 

cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do Norte/ CE, 14 de janeiro de 2021. v 
~elton àe Souza Cardoso - Presidente da Comissão Permanente dQ 

Liótoção. .c/' ~ ".;;J 


