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ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, 
JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. 

A Prefeitura Municipal de Quixadá/Ce, através da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 

nomeada pela Portaria n2  09.03.002/2021 de 09 de março de 2021, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local abaixo previsto, abrirá licitação na modalidade Tomada de 

Preços, do tipo menor preço, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições 

estabelecidas nesta Tomada de Preços, observadas as disposições contidas na Lei Federal n2  8.666/93 

de 21,06.93, e suas alterações posteriores. 

HORA, DATA E LOCAL: 

Os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" e "PROPOSTAS DE PREÇOS" serão recebidos em sessão pública 

marcada para: 

Às 09:00 Horas, 
Do dia 15 de abril de 2021, 

No endereço: Centro Administrativo e Financeiro, localizado na Trav. Jorge José Matias, s/n - Campo 

Velho - Quixadá - Ce. 

Constituem parte integrante desta Tomada de Preços, independente de transcrição, os seguintes 

anexos: 

TOMADA DE PREÇOS N9  00.003/2021 - TP 

ANEXO 1 
ANEXO II 

ANEXO III 

ANEXO IV 
ANEXO V 

- 	TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS) 

- 	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS. 

- 	MINUTA DO TERMO CONTRATUAL. 

- 	MODELO DE DECLARAÇÕES. 

- 	MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 
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2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1- 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. 2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 
2.1.2- Não poderá participar empresa com falência decretada, desde que esteja em processo de 

recuperação judicial e que comprove a boa situação financeira da empresa. 

2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.2.1- Poderá participar do presente certame licitatório pessoa jurídica, devidamente cadastrada na 

Prefeitura Municipal de Quixadá, ou não cadastrada, que atender a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o 39  (terceiro) dia anterior à data para abertura do certame, observada a necessária 
qualificação. 

2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderão ser apresentados por preposto 

do(a) licitante com poderes de representação legal, através de procuração pública ou particular. A não 

apresentação não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em 
nome do(a) licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que comprovem tal 

condição através de documento legal. 

2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços de 

mais de um(uma) licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma licitante junto à Comissão de Licitação, sob pena de exclusão sumária dos(as) 
licitantes representados(as). 

2.2.4- No caso do(a) licitante ser representado(a) por procurador(a), deverá ser apresentada procuração 
por instrumento público ou particular. 

2.2.5- Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n2  123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 
a 45 da referida Lei é necessário a apresentação, junto com os documentos de habilitação, de uma 

declaração expedida pela própria empresa declarando que se trata de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

2.2.6- A não apresentação do documento previsto no item 2.2.5 acima não impedirá a participação na 
licitação, porém, o(a) participante não terá direito à fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 45 da 
Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentação necessária à Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser apresentadas 

simultaneamente à Comissão de Licitação, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e 

local indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 
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7.7- Nos termos do art. 44 da Lei Complementar n2  123/2006 e 147/2014, considerar-se-ão empatados 

(empate ficto) todas as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte que 

sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço apresentada; 

7.8- Não ocorrerá o empate ficto quando o melhor preço tiver sido apresentado por empresa que 

comprove ser regularmente enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.9- Ocorrendo o empate na forma prevista no item 7.7 acima, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Comissão de Licitação convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

para apresentação de proposta de preço inferior à da primeira classificada; 

b) A convocação deverá ser atendida no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do 

direito, e havendo a apresentação de preço inferior pela mesma, esta passará à condição de primeira 

classificada no certame; 

c) Não ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma das alíneas "a" 

e "b" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

prevista no item 7.7 acima, na ordem crescente de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência (igualdade) dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte, que se enquadrem na hipótese prevista no item 7.7 acima, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência, através da 

apresentação de melhor oferta. 

7.10- Será declarada vencedora a proposta de menor preço global entre os(as) licitantes 

classificados(as), após a observância dos critérios acima estabelecidos. 

7.11- SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.11.1- Que não atenderem as exigências desta Tomada de Preços; 

7.11.2- Que apresentarem preços unitários irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos ou 

inexequíveis; 

7.11.3- Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, nem 

preço ou vantagem baseada nas ofertas dos(as) demais licitantes; 

7.11.4- Com preço unitário simbólico ou irrisório, assim entendido como aquele incompatível com os 

preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações; 

7.11.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todos os(as) licitantes serão convocados(as), vedado qualquer outro 

processo; 

7.11.6- De conformidade com o parecer da Comissão de Licitação, não constituirá causa de inabilitação 

nem de desclassificação da proponente a irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 

idoneidade da proposta e/ou documentação apresentada. 

8. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO 

(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, 

CONFORME DISPÕE O ART. 72, § 2, INCISO 1 DA LEI N2  8.666/93): 

8.1. Deverá ser comprovada que a licitante possua em seu corpo técnico, pelo menos 01 (um) 
profissional de nível superior, devidamente inscrito no Conselho de Classe Competente. 

8.1.1. A comprovação de vinculação ao quadro da licitante será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 
registrada junto ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e 

das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de 

publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante 

apresentação de contratos de regime de prestação de serviços. 

8.2. CARGA HORÁRIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL: 

8.2.1.0 profissional exigido no item anterior, deverá cumprir carga horária de no mínimo 20 (vinte) 

horas semanais. A carga horária refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado 

pela Contratante. 

8.2.2. Sem prejuízo da carga horária descrita no item anterior, o contratado deverá dispor de canal 

permanente de contato com a administração, a fim de dirimir qualquer situação havida no âmbito de 

suas atribuições e a qualquer tempo. 

9.0- DA ADJUDICAÇÃO 

9.1- A adjudicação da presente licitação ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada mediante termo 

circunstanciado, obedecida à ordem classificatória, depois de ultrapassado o prazo recursal. 

10.0- DO CONTRATO 

10.1- Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa à presente Tomada de Preços, 

que deverá ser assinada pelas partes no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a partir da data da convocação 

encaminhada ao(à) licitante vencedor(a) do certame; 

10.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) 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 n2  8.666/93 e alterações posteriores; 

10.3- Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta vencedora, seus anexos, 

bem como os demais elementos concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório; 

10.4- É facultado à Administração, quando o(a) convocado(a) não assinar o "Termo de Contrato" no 

prazo e condições estabelecidas, convocar os(as) 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 n2  8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

11.0 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

A Contratada deverá obedecer às seguintes disposições: 

11.1.Prestar os serviços objeto deste processo, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento 

dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal; 

11.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham 

a ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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11.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o 

período de vigência do contrato, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maiores, devidamente 
justificados; 

11.4. Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do 

serviço contratado e, com funcionamento, no mínimo, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18 

horas, para quando não for possível o contato presencial; 

11.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou 

venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados; 

11.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

. 	11.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa 

autorização da Contratante; 

11.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos 

serviços objeto da contratação; 

11.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à 

prestação dos serviços objeto desta contratação; 

11.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

11.11. A Contratada não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas em razão deste 

contrato, e não utilizará o nome da Prefeitura Municipal de Quixadá para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com autorização prévia, emitida oficialmente pela 

Contratante; 

11.12. A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-

responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços. 

12— DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: 

12.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a 

Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização, diretamente ou por pre postos designados; 

12.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do Contrato; 

12.3. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da (s) respectiva (s) fatura (s), após 

comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Seção de Material e Patrimônio da Contratante, 

através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual; 

12.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

12.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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13.0- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

13.1 - O prazo de vigência contratual é até 11 (onze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo 

ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n2  8.666/1993. 

13.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n° 

8.666/1993, alterada e consolidada. 

14.0- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 

tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque 

Ø nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas 

(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), 

com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei W. 12.440/2011. 

14.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

14.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 

acordo com as especificações deste instrumento. 

14.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até 

Ø 	
sua execução regular. 

14.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

15.0- DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

15.1 - O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 

contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 
15.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, 

poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n 

8.666/93, alterada e consolidada. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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16.0- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei n2  8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer 
da contratação: 

16.2. Executar total ou parcialmente o contrato; 

16.3. Apresentar documentação falsa; 

16.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.5. Cometer fraude fiscal; 

16.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou no CONTRATO; 

16.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

16.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação, gerará Multa: 

16.7.2.1. Moratória de 0,5%(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 60(sessenta) dias; 

16.7.2.2. Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada com a multa moratória, 
desde que o valor acumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

16.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, pelo 
prazo não inferior a 02(dois) anos; 

16.7.3.1. A referida penalidade poderá implicar na suspensão de licitar e impedir de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, conforme Parecer n9  87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n 
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n2  2.218/2011 e n2  3.757/2011, da 1@ Câmara do Tribunal de 
Contas da União - TCU. 

16.7.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

16.7.5. Reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

16.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

16.9. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 

16.9.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

16.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

16.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n2  8.666/93 e subsidia ria mente na Lei n2  9.784/99. 

16.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, 
observado o Princípio da Proporcionalidade. 

16.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

do Município e cobrados judicialmente; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixada-CE 
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16.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02(dois) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

16.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis. 

16.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 
EDITAL 

17.0- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1- Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 

05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

18.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

18.1- O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no Art. 65 da Lei N9  8.666/93, desde 

que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

19.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

19.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n9  
8666/93 e suas alterações; 

19.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

19.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Quixadá e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

20.0- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

20.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Controladoria Geral: 2401.04124006032.121, elemento de despesa n9  3.3.90.39.00, sub elemento n 

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9  1001000000; 

Secretaria de Educação: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n 

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1111000000; 

Secretaria de Saúde: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1211000000; 

Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania, Segurança: 2601.0412206032.122, elemento de despesas: 

3.3.90.39.00 e fonte de recursos n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000; 

Secretaria de Administração: 0401.041206032.011, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento 

n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento de 

despesas n2  3.3.90.39.00, sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 
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Secretaria de Desenvolvimento Social: 1601.0812206032.083, elemento de despesas n9  3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n9  1001000000; 

Secretaria do Planejamento e Finanças: 0601.0412306032.014, elemento de despesas n2  3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000. 

21.0- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1- A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta Tomada 

de Preços. 

21.2- A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 

ilegalidade no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por 

decisão fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse do Município; 

21.3- É vedado ao servidor dos órgãos e/ou entidades da Administração Pública Municipal de Quixadá, s, 

Empresas Públicas ou Fundações, instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal de Quixadá, 

participar como licitante, direta ou indiretamente, por si, por interposta pessoa, dos procedimentos 

desta Licitação. 

21.4- A homologação da presente Licitação será feita pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura 

Municipal de Quixadá, conforme dispõe o artigo 43, inciso VI, da Lei n9  8.666/93; 

21.5- Os casos omissos deste Tomada de Preços serão resolvidos pela Comissão de Licitação, nos termos 

da legislação pertinente. 

21.6- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca 

de Quixadá, Estado do Ceará, excluído qualquer outro. 

Quixadá-Ce, 24 de março de 2021. 

Mirlia Mari 

Presidente da C 

Idanha Lima 

issão de Licitação 
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ANEXO 1  

TERMO DE REFERÊNCIA 

- INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA 

ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS, 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA 

MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 04 124 0603 2121; 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS-04 122 0603 2.014; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CIDADANIA, SEGURANÇA E SERVIÇOS - 04 122 0603 2.122, 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-08 122 0603 2.083; 

SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 12 361 0603 2.021, SECRETARIA MUNICIPAL 

DA ADMINISTRAÇÃO —04 122 0603 2.011, 

SECRETARIA DE SAÚDE - 10 122 1312 2.057, 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - 15 122 0603 2.018. 

ELEMENTO: 3.3.90.39.00 Outros serv. de ter. pessoa jurídica 

SUB. ELEMENTO: 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais. 

O presente termo de referência é oriundo das solicitações de despesa n2  20210127001, 20210129001, 

20210201007, 20210204005, 20210203001, 20210205001, 20210204004, 20210201006. 

Tendo em vista o disposto na Lei n2. 8.66E3, confeccionou-se o presente Termo de Referência com o 

objetivo de reunir elementos técnicos necessários e suficientes para a perfeita caracterização dos 

serviços em tela, visando fornecer subsídios para a realização de procedimento licitatório e consequente 

contratação de empresa especializada. 

1. DO OBJETO 

Contratação da prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução do controle interno, junto as 

diversas unidades gestoras do Município de Quixadá. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessária a presente contratação para cumprimento das obrigações legais, no acompanhamento 

mensal dos recursos financeiros, a necessidade de instrução para o bom desempenho das atividades 

relacionadas ao controle do patrimônio, do almoxarifado, de combustíveis, de documentos e de outros 

correlatos, de forma a atender as demandas e instruções formalizadas pelos órgãos de controle, dando 

subsídios técnicos ao bom desempenho das atividades das Unidades Administrativas da Prefeitura 

Municipal de Quixadá/CE. 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

3.1.1 Acompanhamento e orientação à Controladoria, subsidiando o processo de gestão, dando 

suporte e apoio para projeções e simulações sobre eventos econômicos que possam afetar as decisões 

dos gestores; 

3.1.2 Gerenciar os sistemas de informação: realizar a padronização e harmonização das diversas 

informações financeira, orçamentárias e fiscais transmitidas aos gestores; 

3.1.3 Assessoria e análise do processo de contratação na administração pública, onde serão 

observados o planejamento, adequação, gerenciamento dos contratos e a finalização do objeto 

pactuado, tudo em conformidade com a lei de licitação e contratos administrativos, e suas alterações 

posteriores. 

3.1.4 Esclarecer dúvidas, e debater mudanças decorrentes das normas vigentes, desenvolvendo e 

aprimorando os conhecimentos necessários para permitir a minimização de custos e reduzindo riscos 

trabalhistas e previdenciários. 

3.1.5 Análise inicial da formalidade dos processos de despesa, no que tange a legalidade das 

modalidades licitatórias adequadas para cada objeto, e demais meios jurídicos de pactuação com o 

município; 

3.1.6 Verificação e recomendação, junto aos Órgãos Gestores sobre a melhor forma de contratar as 

despesas requeridas, evitando o fracionamento de despesas e contratações sem o devido processo 

legal; 

3.1.7 Recomendações, acompanhamento e padronização na elaboração de procedimentos 

administrativos de inexigibilidade e dispensas de licitação; 

3.1.8 Controle e acompanhamento das Unidades Gestoras quanto a utilização e controle de 

combustíveis, patrimônio, dentre outros itens inerentes ao Controle Interno, previstos nas Instruções 

Normativas dos Órgãos de Controle Externo; 

3.1.9 Acompanhamento da execução orçamentário-financeira; liquidação das despesas; fiscalização 

de contratos administrativos; e acompanhamento dos limites legais impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

3.1.10 Orientações e recomendações quanto às alterações contratuais: alteração de projeto, 

prorrogações, aumento ou supressão, reajustes, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, 

quando necessários, oriundos de dissídios coletivos de trabalho e outras alterações pertinentes aos 

contratos administrativos, sejam eles quantitativos elou qualitativos. 
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3.1.11. Acompanhamento da comprovação de regularidade fiscal das empresas contratadas, de forma 

a minimizar a ausência de culpa da administração; 

3.1.12. Prevenção de vícios, defeitos ou incorreções nos atos inerentes as receitas e despesas públicas; 

3.1.13. Acompanhamento e auxílio nas análises das despesas com suprimento de fundos e prestação de 

contas; 

3.1.12 Treinamento técnico operacional aos servidores que compõem as demais Unidades Gestoras, 

em auxílio à Controladoria, visando a orientação, acompanhamento e execução dos procedimentos 

legais, de forma a zelar pela qualidade e regularidade na aplicação dos recursos públicos. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS 

(TEM 

01 

ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

Contratação da 	prestação de serviços de 	assessoria, 

consultoria 	e execução do controle 	interno, junto a 

controladoria geral do município 

11 MESES 

02 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 

consultoria 	e execução do controle interno, junto a 

secretaria de planejamento e finanças 

11 MESES 

03 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 
consultoria e execução do controle interno, junto a 

secretaria municipal de transito, cidadania, segurança e 

serviços 

11 MESES 

04 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 

consultoria e execução do controle 	interno, junto a 

secretaria de desenvolvimento social 

11 MESES 

05 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 

consultoria 	e execução do controle interno, junto a 

secretaria de municipal de educação 

11 MESES 

06 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 

consultoria e execução do controle interno, junto a 

secretaria municipal da administração 

11 MESES 

07 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 

consultoria 	e execução do controle interno, junto a 

secretaria de saúde 

11 MESES 

08 

Contratação da 	prestação de serviços de assessoria, 
consultoria e execução do controle interno, junto a 
secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente 

11 MESES 

S. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - cuixadá-CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

5.1. O contrato terá vigência de 11 (onze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
nos termos do art. 57, II da Lei n2. 8.666/1993; 

5.2. A prorrogação dependerá de pesquisa a ser realizada pela Contratada, a fim de se confirmar a 

manutenção da vantagem econômica para a Administração, inclusive quanto à paridade dos preços 

cobrados pela Contratada em outros ajustes com outros órgãos e entidades públicos; 

5.3. A Contratada deverá disponibilizar apoio no que concerne às atividades de controle interno e 
acompanhamento de processos no âmbito da administração pública municipal. 

5.4. A apresentação dos serviços dar-se-á de modo atender as necessidades previstas nos itens 3 e 7, 
deste termo de referência, do contrato e da proposta da empresa; 

6. DAS PROPOSTAS 

6.1.A avaliação das propostas será realizada pelo menor preço global; 

6.2. Na proposta deverá constar a descrição detalhada do (s) serviço (s) ofertado (s), de forma clara e 

precisa, com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos; 

6.3. Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante; 

6.4. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$),  em algarismo 
arábico e, de preferência, por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, e nele deverão 

estar computadas todas as despesas incidentes, incluindo taxas e impostos; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deverá obedecer às seguintes disposições: 

7.1. Prestar os serviços objeto deste Termo de Referência, responsabilizando-se integralmente pelo 

cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal; 

7.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham a 

ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

7.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o 

período de vigência do contrato, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maiores, devidamente 

justificados; 

7.4. Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço 

contratado e, com funcionamento, no mínimo, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18 horas, 

para quando não for possível o contato presencial; 

7.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados; 

7.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 
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7.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa 

autorização da Contratante; 

7.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos 

serviços objeto da contratação; 

7.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à 

prestação dos serviços objeto desta contratação; 

7.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

7.11. A Contratada não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas em razão deste contrato, 

e não utilizará o nome da Prefeitura Municipal de Quixadá para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com autorização prévia, emitida oficialmente pela Contratante; 

7.12. A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co- 

responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços; 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a 

Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização, diretamente ou por prepostos designados; 

8.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do Contrato; 

8.3. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da (s) respectiva (s) fatura (s), após 

• comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Seção de Material e Patrimônio da Contratante, 

através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual; 

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

8.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove que o(a) licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços de natureza e 

espécie condizentes com o objeto desta licitação; 
a) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do 

Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o fornecimento 
prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do 

conteúdo declarado. 
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10. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

10.1. Garantia de manutenção da proposta, no valor correspondente a 1,0% (hum por cento) do valor 
estimado da licitação, a ser recolhida no Banco do Brasil, Agência n2  0241 - 0, Conta n2  22140-6, a qual 
será encaminhada ao setor de Tesouraria Municipal que disponibilizará o recibo específico e definitivo, 

caso a garantia apresentada esteja devidamente regular. O referido recibo deverá fazer parte dos 

documentos de habilitação das empresas participantes. 

10.1.1. A garantia de manutenção da proposta, quando não recolhida em moeda corrente nacional, terá 

o prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de entrega dos Documentos de 

Habilitação e Propostas de Preços e deverá ser recolhida na Prefeitura Municipal de Quixadá, podendo 

ser prestada em qualquer outra das modalidades a seguir, devendo o recibo fazer parte dos 
documentos de habilitação das empresas participantes: 

Ø a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública, vedada a prestação de garantia através de 

Títulos da Dívida Agrária; 

b) Fiança bancária (conforme ANEXO - Modelo da Carta de Fiança Bancária). 

c) Seguro-garantia. 

10.1.2. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis depois de esgotada 

as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação (Propostas de Preços), para as 

empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, 

que será liberada no mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato. 

10.1.3. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela licitante, 

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO: 
11.1. Deverá ser comprovada que a vencedora do certame possui em seu corpo técnico, pelo menos 01 

(um) profissional de nível superior, devidamente inscrito no Conselho de Classe Competente. 

11.1.1. A comprovação de vinculação ao quadro da vencedora será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do estatuto social e aditivos. 

b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente 

registrada junto ao órgão competente. 

c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a 

apresentação da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada - e 

das provas de recolhimento das obrigações sociais (FGTS e INSS) relativas ao mês anterior à data de 

publicação deste edital, acompanhadas das respectivas relações de empregados ou mediante 

apresentação de contratos de regime de prestação de serviços. 

11.2. CARGA HORÁRIA E DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAL: 

11.2.1.0 profissional exigido no item anterior, deverá cumprir carga horária de no mínimo 20 (vinte) 

horas semanais. A carga horária refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado 

pela Contratante. 
11.2.2. Sem prejuízo da carga horária descrita no item anterior, o contratado deverá dispor de canal 
permanente de contato com a administração, a fim de dirimir qualquer situação havida no âmbito de 

suas atribuições e a qualquer tempo. 

  

12. DO PAGAMENTO: 
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12.1. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do atesto 

da (s) respectiva (s) nota (s) fiscal (s), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde que esta 

indique o banco, agência e conta corrente a ser creditada; 

12.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de regularidade 

fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal 

Superior do Trabalho (CNDT). 

12.3. A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se 

em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

13. PENALIDADES 

13.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na entrega do 

material ou execução do serviço, garantida a prévia defesa, ficará a Contratada sujeita às sanções 

previstas na Lei 8.66€3 e demais legislação pertinente, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal que seu ato ensejar. 
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Local e data 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Comissão Permanente de Licitação. 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 00.003/2021-TP 

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, referente à Tomada de Preços em 
referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste 

processo pelo valor global de R$ 	  ( 	 ), com prazo de 

vigência por 12 (doze) meses. 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 
posteriores, bem como às cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR - R$ 

MENSAL 
GLOBAL
_ meses) 

01 

VALOR GLOBAL —R$ 

NOME: 
ENDEREÇO: 
CNPJ/CPF N2: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF N2: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Atenciosamente, 

Carimbo e assinatura 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO N9  
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si A SECRETARIA 

	 o COM 	  
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA. 

A Secretaria 	 , com sede na Rua 	 , inscrito no 

CNPJ/MF sob o n9 	 , neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, 

Sr(a). 	 , doravante denominado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro 

lado, 	 , com endereço na 	 , inscrita no 

CNPJ/MF n2 	 , representada pelo(a) Sr(a). 	 , inscrito(a) no 

CPF/MF n2 	 , no final assinado(a), doravante denominada de CONTRATADO(A), de 

acordo com a Tomada de Preços n2 	 , Processo n2 	 , em 

conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-

se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS 

DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, conforme especificações constantes do anexo 1, parte integrante deste 

processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços n9  00.003/2021-TP devidamente 

homologado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas acima citado(a) e ao fim assinado(a), bem como a 

proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo Contratual, independente de 

transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

3.1- O valor global deste Contrato é de R$ 	  ( 	 ), nele estando incluídas todas 

as despesas e custos necessários à sua perfeita execução, sendo pago mensalmente o valor de R$ 

 

). 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 

tratada neste subitem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque 

nominal, acompanhado da seguinte documentação: 

1) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente autorizada pelo ordenador de despesas 
(pague-se) e atestada por servidor responsável pelo recebimento do objeto deste termo, 

II) Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN), 

com abrangência inclusive as contribuições sociais, 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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III) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 

VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011. 

4.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

4.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 

acordo com as especificações deste instrumento. 

4.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até 

sua execução regular. 

4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 

reajustamento de preços. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

5.1 - O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 

contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 

Getúlio Vargas, para fins de proceder com o reajuste. 

5.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extra contratual, 

poderá, mediante processo administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser 

restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 

retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "da da Lei Federal n° 

8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 - O prazo de vigência contratual é até 11 (onze) meses, contado a partir da sua assinatura, devendo 
ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal n2  8.666/1993. 

6.2 - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n° 

8.666/1993, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENCARGOS DA CONTRATADA 

A Contratada deverá obedecer às seguintes disposições: 

7.1. Prestar os serviços objeto deste processo, responsabilizando-se integralmente pelo cumprimento 

dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, estadual ou municipal; 

7.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que porventura venham a 

ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 
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7.3. Prestar os serviços 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, durante todo o 

período de vigência do contrato, ressalvados os casos de caso fortuito ou força maiores, devidamente 

justificados; 

7.4. Fornecer número telefônico para contato, registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço 

contratado e, com funcionamento, no mínimo, de segunda a sexta-feira, no horário das 08 às 18 horas, 

para quando não for possível o contato presencial; 

7.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados; 

7.6. Manter durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

7.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com expressa 

autorização da Contratante; 

7.8. Relatar à Fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade observada quanto à execução dos 

serviços objeto da contratação; 

7.9. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, quanto à 

prestação dos serviços objeto desta contratação; 

7.10. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 

7.11. A Contratada não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas em razão deste contrato, 

e não utilizará o nome da Prefeitura Municipal de Quixadá para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com autorização prévia, emitida oficialmente pela Contratante; 

7.12. A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-

responsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 
São obrigações e responsabilidades da contratante. 

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não obstante a 

Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, reservando-se o direito de, sem que 

de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização, diretamente ou por prepostos designados; 

8.2. Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente à execução do Contrato; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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8.3. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da (s) respectiva (s) fatura (s), após 

comprovação da regularidade fiscal e da atestação pela Seção de Material e Patrimônio da Contratante, 

através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual; 

8.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

8.5. Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave. 

CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração Administrativa, nos termos da Lei n2  8.666/93, a CONTRATADA que, no decorrer 

da contratação: 

9.2. Executar total ou parcialmente o contrato; 

Ø 	

9.3. Apresentar documentação falsa; 

9.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.5. Cometer fraude fiscal; 

9.6. Descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL ou flO CONTRATO; 

9.7. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.7.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação, gerará Multa: 

9.7.1.1. Moratória de 0,5%(cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
contratação, até o limite de 60(sessenta) dias; 

9.7.1.2. Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 

inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada com a multa moratória, 

desde que o valor acumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 

9.7.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, pelo 
prazo não inferior a 02(dois) anos; 

9.7.3.1. A referida penalidade poderá implicar na suspensão de licitar e impedir de contratar com 

qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito 

Ø 	
Federal ou Municipal, conforme Parecer n2  87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n2  

205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n2  2.218/2011 e n2  3.757/2011, da 19  Câmara do Tribunal de 
Contas da União —TCU. 

9.7.4. Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

9.7.5. Reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 

9.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

9.9. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas nos subitens anteriores, as empresas ou profissionais que, em 

razão do contrato decorrente desta licitação: 
9.9.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

9.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
9.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
9.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto 

na Lei n2  8.666/93 e subsidiariamente na Lei n2  9.784/99. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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9.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração Pública, 

observado o Princípio da Proporcionalidade. 

9.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos ou recolhidos em favor do Município, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa 

do Município e cobrados judicialmente; 

9.12.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 02(dois) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

9.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis. 

9.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no 

EDITAL. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei N 

8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATANTE, com antecedência mínima de 
05(cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § lo, do art. 65, da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei n 
8666/93 e suas alterações; 

12.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo 

representante legal da recorrente; 

12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal competente e encaminhados à Comissão 

de Licitação; 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1 - As despesas decorrentes do Processo Licitatório e do instrumento contratual correrão por conta 

das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Controladoria Geral: 2401.04124006032.121, elemento de despesa nQ 3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Educação: 0801.1236106032.021, elemento de despesa n 3.3.90.39.00, sub elemento n9  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1111000000; 

Secretaria de Saúde: 1001.1012213122.057, elemento de despesa n9  3.3.90.39.00, sub elemento n2  

3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1211000000; 
Secretaria Municipal de Trânsito, Cidadania, Segurança: 2601.0412206032.122, elemento de despesas: 

3.3.90.39.00 e fonte de recursos n9  3.3.90.39.05 e fonte de recursos: 1001000000; 

Secretaria de Administração: 0401.041206032.011, elemento de despesa n2  3.3.90.39.00, sub elemento 

n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 	 í 
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Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: 0701.1512206032.018, elemento de 

despesas n9  3.3.90.39.00, sub elemento ng 3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria de Desenvolvimento Social: 1601.0812206032.083, elemento de despesas n2  3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000; 

Secretaria do Planejamento e Finanças: 0601.0412306032.014, elemento de despesas n2  3.3.90.39.00, 

sub elemento n2  3.3.90.39.05 e fonte de recursos n2  1001000000. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

14.1 - A gestão do contrato, será exercida pelo servidor 	 , nomeado pela Portaria n2  

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA - DO FORO 

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 

controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, 

renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 

	 -Ce,_de 	 de 20_. 

Ordenador de Despesas 	 Nome do representante Legal 
Secretaria de 	 Nome da Empresa 

CONTRATANTE 	 CONTRATADO(A) 

TESTEMUNHAS: 

1.  

Nome: 

CPF: 

2.  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 72  da Constituição Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 

27 da Lei Federal n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 

prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, Estado do Ceará, que concorda 

integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos; 

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 

certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, nos termos do art. 32, §22, da Lei n.2  8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, 
firma a presente, sob as penas da Lei. 

	(CE), 	 de 	 de 20 

DECLARANTE 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 

A 

Prefeitura Municipal de 	  
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 	  

Prezados Senhores 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco 	com sede na rua 	, CNPJ n° 	  

por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de 	  
em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia 

ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da empresa 	 , com sede na 

rua 	 , CNPJ n° 	 • da importância de R$ 	 ( 	 ), 
correspondente a _% ( 	por cento) do valor estimado para a licitação da TOMADA DE PREÇOS N° 
	  cujo objeto é 	 'A presente 

fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por 

força da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de 	 , no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 

do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias. Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou 

invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por 
este instrumento perante a Prefeitura Municipal de 	  

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz 

às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os 

signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que 

está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se 

contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi 

emitida em 01 (uma) única via. 

Local e data 

(assinatura) 	 (assinatura) 

Nome do Representante Legal 

da Instituição Financeira/Banco 
(reconhecer a firma 

Nome do Representante Legal 

da empresa 
(reconhecer a firma) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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o 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ —A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
público que às 09:00 horas do dia 15 de abril de 2021 na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá - - 
propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CO 	- 
INTERNO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUIXADA. Modalidade: Tomada de Preços n'00.003/2021- TP, ipo: 
Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação 
deste Aviso, no horário de 08:00h às 12:00h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Quixadá - CE, 24 de março de 2021. Mirlia Maria Saldanha 
Lima - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Forquilha/CE, por intermédio da Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo, toma público, nos termos da Lei n° 8.666/93, que fará realizar Procedimento Licitatório - MODALIDADE: Tomada de Preços - 
N°. PMF-21.03.16.01-TP— OBJETO: Contratação de empresa para a construção de pavimentação em pedra tosca na localidade de campo novo no Município 
de Forquilha/CE, Conforme convênio 069/cidades/2020. - Sessão Pública e Início da Abertura dos Envelopes: 1 1h00 do dia 13/04/2021 - Local: Sede da 
Prefeitura Municipal— Avenida Criança Dante Valério, 481, Centro, CEP: 62.115-000, Forquilha - CE. - O Edital e Anexos se encontram disponíveis no 
Setor de Licitações em dias de expediente normal, das 08h00min às 12h00min e das 14h00mm às 18h00min e no endereço eletrônico http://www.tcm.ce.gov. 
br/licitacoes.Forquilha - CE, 24 de março de 2021. Edgleison Silveira Marinho- Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa: 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços n° PMF-21.03.18.01 
- TP - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de sistema na área tributaria municipal, para atender as necessidades da secretaria 
de finanças do município de Forquilha/CE - Data de Abertura: 13/04/2021 - Horário: 09H00M - Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura 
Municipal - Avenida Criança Dante Valéno, n°. 481, Centro, CEP: 62.115-000, Forquilha—CE - Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos 
links: https://www.forquilha.ce.gov.br/transparencia/hcitacoes;  https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - Funcionamento do órgão: Segunda à Sexta de 08H00M às 
12H00M e 14H00M às 18H00M - Presidente da CPL: Edgleison Silveira Marinho. 

*** *** *** 

ESTADO DO CEARÁ— PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ —AVISO DE LICITAÇÃO - A Comissão de Licitações do município de Icó toma público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 15.009/2021, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TESTE RÁPIDO DESTINADOS A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO DO 
COVID-19, EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE E OROFARINGE, VISANDO AUXILIAR O DIAGNÓSTICO INICIAL DO COVID-19, 
JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 12 de abril de 2021, às 09:00hs, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1° andar, Gerência, Icó-CE, das 07:30 ás 11:30 pelo 
telefone (88) 99300.1896 e no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. ICO (CE), 24 de março de 2021. Petrus Barbosa de Lima - Pregoeiro 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barreira. Através da Comissão de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento 
da Habilitação, referente a Tomada de Preços n° 2502.01/21 -TP, contratação da prestação de serviços com locação e licenciamento de softwares de gestão 
pública, destinados atender as necessidades das Secretarias do Município de Barreira/CE. Habilitada: ASP - Automação, Serviços e Produto de Informática 
LTDA e S & S Informática Assessoria e Consultoria Municipal LTDA. Fica aberto prazo recursal previsto no art. 109, da Lei n° 8.666/93. Decorrendo o 
prazo sem recursos, fica a abertura dos envelopes de proposta de preços para o dia 06 de abril de 2021, às 09h00hs. Local: Rua Lucio Torres 622, Centro. 
Informações: fone (85) 3331-1567, de segunda a sexta das 08:00h às 12:00hs ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Barreira - CE, 24 de março de 2021. 
João Batista Paz Romão - Presidente. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Carnaubal - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N° 002/2021-CMC. O Presidente da Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal de Carnaubal toma público que se encontra a disposição dos interessados o edital na modalidade Tomada de Preços n° 
002/2021-CMC, sessão pública marcada para o dia 13.04.2021 às 09h00min, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria técnica administrativa no 
planejamento, orientação e acompanhamento dos procedimentos de contratação junto a Câmara Municipal de Camaubal-CE. O edital poderá ser adquirido 
nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br  e https://www.camaracarnaubal.ce.gov.br  e ainda na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. Paulo Sarazate, 
2° piso do Shopping do Cidadão, Centro, Carnaubal-CE, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min. Carnaubal-CE, 26 de março de 2021. Bruno 
Carvalho de Medeiros - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência - Chamamento Público N° SS-CHO04/21. O Secretário de Saúde do Município de 
Independência/CE, Sr. Antonio Edi Vieira Coutinho, toma público, para conhecimento dos interessados, que no período de 29.03.2021 a 31.12.2021, no 
horário de 08:00 às 12:00 horas, estará realizando Chamamento Público, para credenciamento de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) para a prestação de 
serviços de coleta e análise de exames laboratoriais, a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Independência/CE, o qual se encontra, 
na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua do Cruzeiro, 244, Centro, em Independência/CE, 
ou pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes  e ainda no site municipal www.independencia.ce.gov.br. Independência/CE, 24.03.2021. 
Juliana Loiola Barros - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação toma público que a partir das 12:00 horas do dia 26 de março de 
2021, estará disponível para o cadastramento das propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico N° 07.002/2021, cujo objeto é a aquisição de material 
didático, para atender a demanda de alunos das Creches e Educação Infantil, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Desporto e Lazer 
do Município de Novo Oriente - CE, conforme especificações em anexo. Data de abertura das propostas: 09 de abril de 2021 das 09:00 às 09:30 horas 
(horário de Brasília-DF). Data da disputa de preços: 09 de abril de 2021 às 09:30 horas (horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, 
das 08:00 às 12:00 horas (horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo Oriente, 
24.03.2021. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°2021.03.24.1. O Pregoeiro Oficial do Município 
de Farias Brito/CE, toma público, que será realizado certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob n°2021.03.24.1. Objeto: aquisição 
de produtos para nutrição destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Geral e Programa de Atenção Básica do Município de Farias Brito/CE, 
por intermédio do Fundo Municipal de Saúde. Início de acolhimento das propostas: 29 de março de 2021 às 17h. Abertura das propostas: 12 de abril de 2021 
às 9h. Início da sessão de disputa de preços: 12 de abril de 2021 às 10h, através do site https:/Jbllcompras.com. Os interessados poderão ler e obter o texto 
integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, no 87, Centro, Farias 
Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbnto.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br  e https://bllcompras.com. 
Informações pelo telefone: (88) 35441569. Farias Brito/CE, 24 de março de 2021. Tiago de Araújo Leite - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - Aviso de Licitação - Concorrência n° 2021.03.23.2. O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, toma público para conhecimento dos 
interessados que estará realizando na sede da Prefeitura, certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o n° 202 1.03.23.2, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada em serviços de varrição, capinação, poda de árvores, pintura de guias, roçagem, coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares e urbanos do Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, conforme 
especificações apresentadas junto ao edital convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços marcado para 
o dia 28 de abril de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça Dirceu Figueiredo, s/n" - Centro - CEP: 63.010-
147, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3566-1010. Juazeiro do Norte/CE, 23 de março de 2021. Uelton de 
Souza Cardoso - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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RESOLVE: 

Art. 1° - EXONERAR,a pedido do próprio servidor municipal, 
mediante requerimento, nos termos do art. 42, da Lei Complementa n° 
001/1997, Estatuto dos Servidores do Município de 
Paramoti,MANOEL CLAUDIO PEREIRA BRITO,matricula n° 
002.265-9, portaria de nomeação de n° 408/1998, de 30 de Setembro 
de 1998, ocupante do cargo deATENDENTE DE FARMÁCIA, da 
Secretaria de Saúde, portado da Carteira de Identidade n° 
20081327190-SSP-CE e CPF de n° 826.546.893-87, residente e 
domiciliado A Rua 25 de Janeiro, s/n, Bairro Centro, Paramoti-Ce. 

Art. 2° -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI,em 24 
de Março de 2021. 

ANTÔNIA TEL VÂNIA FERREIRA BRAZ 
Prefeita Municipal 

Publicado por: 
Ana Paula Gomes Feijó 
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UNLCLPAL DE PIQUET CARN. o.. 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 013/2021, DE 24 DE MARÇO DE 2021. 

O Prefeito Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. 
CONSIDERANDO as medidas preventivas adotadas pelo Decreto n° 
012/2021, objetivando minimizar os efeitos do contágio do novo 
coronavirus em Piquet Carneiro; 
CONSIDERANDO ainda que a manutenção de expediente normal no 
dia 26 do corrente mês, sexta-feira, não traria resultados producentes, 

RESOLVE: 

Art. V. Fica decretado "Ponto Facultativo" o expediente do dia 26 de 
março de 2021, sexta-feira. 
Art. 2° - Serão mantidos os serviços públicos essenciais (assistência 
medica e hospitalar, coleta de lixo, etc). 
Art. 30  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, aos 24 de março de 
2021. 

BiSMARCK BARROS BEZERRA 
Prefeito 

Publicado por: 
Luciele Machado de Lima 
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NICIPAL DE QUiiERIANÓMão  

SECRETARIA DE GOVERNO 
AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE 

HABILITAÇÃO 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUITERIANÓPOLIS. AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO. A CPL toma 
público o resultado do julgamento da fase de habilitação referente a 

Tomada de Preços N° 013/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NOS 
TRIBUNAIS DE 2° INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, 
COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E 
ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE 
QUITERIANÓPOLIS - CE. Empresa Habilitada: OLIVEIRA 
SOMBRA ADVOGADOS. Empresas Inabilitadas: RAMON 
CALDAS BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA; GUIMARÃES PARENTE ADVOGADOS e 
NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. A partir da 
deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 
"a" da Lei 8.666/93. 

Quiterianópolis - CE, 24 de março de 2021. 

JOSÉ ÍTALO A. COSTA 
Presidente da Comissão de Licitação. 

Publi 	- 
José ítalo Alves Costa 
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, torna 
público que às 09:00 horas do dia 15 de abril de 2021,  na sala da 
CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - 
Quixadá - CE, receberá propostas para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTROLE INTERNO, 
JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo: Menor Global. O 
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação 
deste Aviso, no horário de 08:00h às 12:00h, ou no portal da 
transparência: www.tce.ce.gov.br. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:B0087264 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE. EXTRATO DO 
40  (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP2019/003SME. 
CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ. CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ. Objeto: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA CRECHE E DUAS SALAS PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ANEXO À ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL JOÃO GONÇALVES DA ROCHA - 
DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE QUIXADÁ-CE. Este termo tem por objeto a 
prorrogação. O prazo contratual anteriormente pactuado será 
prorrogado pelo período referente a 12 (doze) meses, a partir de 02 de 
abril de 2021. Assinatura: 15 de março de 2021. Signatária: Veruzia 
Jardim de Queiroz - Secretária e Associação Comunitária de São João 
dos Queiroz - Contratada. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
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