
PREFEITURA DE ,. 
QUIXADA 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE, necessita 

adquirir (REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE 

ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, POR PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE 

SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27,1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de 

registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou 

https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/,  portal de licitações dos municípios, sendo identificado o pregão (N2  

00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) 

no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ- 29.793.820/0001-60) foi vencedora 

do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n 20211126010 - 

20211126007), verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em 

questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA 

DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia 

para a instituição e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a Secretaria de 

Desenvolvimento Social pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n9  

20211126010  -  20211126007) e ata de registro de preços do órgão gerenciador (N9 00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, 

fator que propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de 

proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n 7.892/2013, alterado pelo Decreto n2  9.488/2018, o 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n (N 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE. 

Quixadá/CE, 02 de dezembro de 2021. 

Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social 

/ 



PREFEITURA DE ,, 
QUIXADA 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Quixadá/CE, necessita adquirir (REGISTRO 

DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, POR PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS 

E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27,1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerar a aquisição em 

questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, 

https://www.tce.ce.gov.br/ e ou https:J/licitacoes.tce cgov b/, portal de licitações dos municípios, 

sendo identificado o pregão (N2  00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ- 

29.793.820/0001-60) foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA 

DE SAÚDE. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n 20211126008), 

verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando 

demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição 

e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a Secretaria de Saúde pretende 

adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n9  20211126008) e ata de registro de 

preços do órgão gerenciador (N9  00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria 

de Saúde do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que propicia 

segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza, 

celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n2  7.892/2013, alterado pelo Decreto n2 9.488/2018, o 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n (NE 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Quixadá/CE. 

Quixadá/CE, 02 de dezembro de 2021. 

Benedita de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 



Quixadá/CE, 02 de dezembro de 2021. 

PREFEITURA DE 

QUIXADA 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos 

Município de Quixadá/CE, necessita adquirir (REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA 

EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, POR 

PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27,1, 

COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MAIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de 

registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou 

https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br/,  portal de licitações dos municípios, sendo identificado o pregão (N9 

00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) 

no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ- 29.793.820/0001-60) foi vencedora 

do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n2  20211126009), 

verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando 

demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição 

e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos pretende adquirir, conforme 

discriminado no termo de referência (SEI n2  20211126009) e ata de registro de preços do órgão 

gerenciador (N9  00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá, ADQUIRE 

UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá 

a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda 

dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n9 7.892/2013, alterado pelo Decreto ne 9.488/2018, o 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n (N 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá/CE. 

Pedro Tei 	a Pequeno Neto 

Ordenador de Despesas da Secre ' ia de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente e Serviços Públicos 



PREFEITURA DE 	11 

Q U IXADA 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Quixadá/CE, necessita adquirir 

(REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA 

PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, POR PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS 

E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27,1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerara aquisição 

em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, 

https://www.tce.ce.gov.br/ e ou ttps://licitacoes.tce.ce.gov.br/,  portal de licitações dos municípios, 

sendo identificado o pregão (N2  00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ-

29.793.820/0001-60) foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n2  20211126011), 

verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando 

demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição 

e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a Secretaria de Educação 

pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n9 20211126011) e ata de registro 

de preços do órgão gerenciador (1\19 00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria 

de Educação do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que 

propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar 

presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto ng 7.892/2013, alterado pelo Decreto n9 9.488/2018, o 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n (N 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Quixadá/CE. 

Quixadá/CE, 02 de dezembro de 2021. 

Veruzia Jardim de Queiroz 

Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Fundação Cultural do Município de Quixadá/CE, necessita adquirir (REGISTRO DE PREÇOS 

VISANDO FUTURA E EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, 

POR PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 

E 27,1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas 

a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, https://www.tce.ce.gov.br/ e ou 

https:JJlictacoes.tce.ce.gov.br/, portal de licitações dos municípios, sendo identificado o pregão (N9  

00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) 

no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ- 29.793.820/0001-60) foi vencedora 

do item cujas especificações atendem a necessidade da FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n2  20211126013), 

verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando 

demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição 

e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

QUIXADÁ, pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI n2  20211126013) e ata 

de registro de preços do órgão gerenciador (N9  00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Fundação 

Cultural do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que propicia 

segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda da Secretaria, além de proporcionar presteza, 

celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n2  7.892/2013, alterado pelo Decreto n9 9.488/2018, o 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços n (N2 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Fundação Cultural do Município de 

Quixadá/CE. 

Quixadá/C , 02 de dezembro de 2021. 

Antônio Clebio • riato Ribeiro 

Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 



. Fk 

u xadá/CE, 02 de dezembro de 2021. 

PREFEITURA DE 

J  QUIXADA 
JUSTIFICATIVA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO (CARONA) 

A Secretaria Municipal do Desporto, Juventude e Participação Popular do Município de 

Quíxadá/CE, necessita adquirir (REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAIS SERVIÇOS 

COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES 

FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, POR PECENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS 

TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27,1, COM DESONERAÇÃO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO 

POPULAR DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE).No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram 

realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes constantes no sítio do TCE, 

https://www.tce.ce.gov.br/ e ou https://licitirns.tce.cegov.br/,  portal de licitações dos municípios, 

sendo identificado o pregão (N9  00.017/2021-CPRP) realizado pelo órgão (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) no qual a empresa (TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA, CNPJ-

29.793.820/0001-60) foi vencedora do item cujas especificações atendem a necessidade da SECRETARIA 

DO DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POPULAR. 

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo (SEI n9  20211126012), 

verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando 

demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços do (SECRETARIA DE EDUCAÇAO 

DO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE) é vantajosa para a Administração, gerando economia para a instituição 

e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 

Ademais, foi verificado que as especificações técnicas do (s) serviço (s) constante (s) nos 

orçamentos estão de acordo com as especificações do (s) Serviço (s) que a Secretaria Do Desporto, 

Juventude e Participação Popular pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência (SEI 

n2  20211126012) e ata de registro de preços do órgão gerenciador (N2 00.017/2021). 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a Secretaria 

do Desporto, Juventude e Participação Popular do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já 

aceito por outro Órgão, fator que propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda 

da Secretaria, além de proporcionar presteza, ceie dade e pronto atendimento à demanda dessa 

Instituição. 

Diante disso, com fulcro no Decreto n2  7.89 

modo escolhido para a aquisição da solução em epígraf 

00.017/2021) do (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 

procedimento gerará economicidade e celeridade proc 

Juventude e participação Popular do Município de Quix 

201\alterado pelo Decreto n9  9.488/2018, o 

foi à adesão à Ata de Registro de Preços n2  (N2 

UNICIPO DE ARACATI/CE), uma vez que este 

ssual para a Secretaria Municipal do Desporto, 

dá/CE. 

Francisco Blasco Mon e de Oliveira 

Ordenador de Despesas da Secretaria do D:sporto, Juventude e Participação 

Popular 
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Ofício N° 202112.07.001 
	

Quixadá/CE, 07 de dezembro de 2021. 

Ao Exm.(a) Sr 

Ana Lúcia da Costa Mello 

Secretaria de Educação do Município de Aracati/CE. 

Vimos por meio deste solicitar à Secretaria de Educação do Município de Aracati do Estado do Ceará, 
gestor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00.017/2021, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO N° 
00.017.2021 - CPRP, autorização para adesão da referida ATA, conforme descritivo no objeto licitado e nas 
mesmas condições de fornecimentos. 

Caso seja aceita nossa solicitação, pedimos que nos seja encaminhado cópia dos documentos do 
processo, tais como: ; Edital e seus anexos; Cópia das Portarias; Publicação do Aviso de Licitação e Ata 
da Sessão ou Sessões; Extrato da Ata e outros; Eventuais Impugnações ou recursos; Cópia dos 

documentos do vencedor; Copias dos Pareceres Técnicos ou Jurídicos; Cópia da Proposta Readequada; 
Ata de Registro de preço, bem como demais documentos que estejam relacionados ao referido processo 
licitatório. 

Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos o atendimento a solicitação. 

Atenciosamente, 

Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social 

Bendita de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 

Pedro Tera Pequeno Neto 

Ordenador de Despesas da Secr-T. ia de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e Serviços Públicos 



/ 	 PREFEITURA DE 

QUIXADA 

Veruzia Jardim de Queiroz 

Ordenadora de Desp- -s .a Secretaria de Educação 

Francisco Biasco Monte de Oliveira 

Ordenador de Despesas da Secretaria do Desporto, Juventude e Participação 
Popular 

Antônio ClebioViriato Ribeiro 

Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 
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ANEXO 

TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA 

(CNPJ: 29.793.82010001-60) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO DESCONTO MINIMO SOBRE 

OS ITENS DA TABELA 27 E 

27.1SEINFRA 

Manutenção 	preventiva 	e corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SERVIÇO R$ 2.500.000.00 15% 

02  

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE SAÚDE 

SERVIÇO R$ 2.000.000,00 15% 

03  

Manutenção preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SERVIÇO 
R$ 500.00000 

15°! 

04  

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE ESPORTE 

SERVIÇO R$ 500.000,00 15% 

06 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 
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públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 	e 	27,1, 	DA 	SECRETARIA 	DE 

INFRAESTRUTURA 	E 	DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

SERVIÇO R$ 1.500.000,00 15% 
 

07  

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE TURISMO E 

CULTURA 

SERVIÇO 
R$ 500.000,00 

15/o 
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Oficio n° 438/2021 - SEDUC \' RU11 AT'/ 
\\ 	

Aracati-CE, 13 de dezembro de 2021. 

Ao Município de Quixadá, 

   

Assunto: Resposta ao oficio n° 2021.12.07.001, oriundo de diversas Secretarias do 

Município de Quixadá, no qual solicita adesão a Ata de Registro de Preços n° 00.017/2021 - 

CRP. 

Prezados(as) Senhores(as), 

Considerando o pedido formulado no oficio em epígrafe, estando respeitadas as 

disposições legais que regulamentam a adesão de Registro de Preços, em especial no 

concernente aos limites quantitativos, AUTORIZAMOS a adesão à Ata n° 00. 178202 1 -CRP, 

que possui por objeto o registro de preços para futuros e eventuais serviços comum de 

engenharia para manutenção preventiva e conetiva das instalações fisicas prediais e 

equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por 

percentual de desconto sobre as tabelas de serviços e insumos da SE1NFRA 27 e 27.1, com 

desoneração. 

Ressaltamos que esta autorização se limita aos quantitativos previsto no oficio em 

comento. 

Urge salientar que competirá ao Município de Quixadá, o contato com a empresa 

detentora do preço registrado, para obter o termo de anuência, afim de dar continuidade aos 

trâmites legais para realização da contratação. 

Segue em anexo para vossa análise cópia do edital e seus anexos; cópia das 

portarias; publicação do aviso de licitação; ata da sessão; impugnações; documentos do 

vencedor; pareceres técnicos; proposta readequada; ata de registro de preços. 

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima 

ANA LUCIA DA 	Assinado de forma digital 

COSTA 	 por ANA LUCIA DA COSTA 
MELLO:32379340382 

M ELLO:323793403 Dados: 2021.12.13 

82 	 16:06:56 -03'00' 

ANA LÚCIA DA COSTA MELLO 
Secretária de Educação do Município de Aracati 

S e eta Mi e 1 e E li 	• 	Lat -CE 
Av. Coronel Alexandrino,! 102- Centro, Aracati-CE— Brasil CEP: 62800-000 

(-r55 88) 3446-2447  1  educaçao'a uacatt cc gov brj ww ari.ui c. go br 
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13 de dezembro de 2021 18:04 
Para: Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Boa tarde, as Diversas Secretarias do Município de Quixadá - Ceará. 

Venho, cordialmente, em resposta ao ofício 2021.12.07.001 das Diversas Secretarias do Município de Quixadá - 
Ceará, referente ao pedido de adesão a Ata de Registro de Preços n° 00.017/2021 -CRP, gerenciada pela Secretaria 
de Educação do Município de Aracati - Ceará, cujo objeto é a manutenção predial. 

AU. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

 

Setor de Licitação do Município de Aracati-Ceará 

 

_ Ofício 438-SEDUC.pdf 
2674K 
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Ofício N° Oficio N° 14122021/0002 	 Quixadá - Ceará, 14 de Dezembro de 2021. 

À Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA 

CNPJ n.° 29.793.830/0001-60 

SR. LUIZ MÁRIO BATISTA PINHEIRO BORGES 

Assunto: Solicitação de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00.017/2021, oriunda do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 00.01 7/2021 - CPRP 

Senhor Fornecedor, 

Informamos a V. As. O interesse das diversas Secretarias do município de Quixadá Estado do Ceará, em aderir 
à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00.017/2021, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO N° 00.017/2021 - 
CPRP, firmada entre esta Empresa e o Município de Aracati - Ceará, conforme descritivo no objeto licitado e nas 
mesmas condições dos serviços. 

Neste sentido, formulamos a consulta acerca da possibilidade de anuência, para a prestação dos serviços em 
Anexo, para a diversas Secretaria do Município de Quixadá Estado do Ceará, Se houver interesse em fornecer 
que envie, juntamente com a anuência a seguinte documentação dentro do prazo de vigência e se cópias, 
autenticadas em cartório, ou que atenda ao procedimento n° 100 de 26 de maio de 2020; 

Contrato social, CNPJ, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal, FCTS, CND Trabalhista, Atestado de 
Capacidade Técnica, Certidão de Falência, Balanço, Declaração que não emprega menor. 

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social 

Benedita de Oliveira 

Ordenadora d Despesas da Secretaria de Saúde 

IL 
Pedro 	eira Pequeno Neto 

Ordenador de Despesas da Se..,-taria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e Serviços Públicos 
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Veruzia Jardim 'e Queiroz 

Ordenadora de D pe ecretaria de ducação 

Francisco : .sco Mo te de Oliveira 

Ordenador de Despesas da Secretaria do Iesporto, Juventude e Participação 
Popular' 

Antônio Clebio Viriato Ribeiro 

Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 



QUIXADA 
PREFEITURA DE 

TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA 
(CNPJ: 29.793.82010001-60) 

ANEXO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO DESCONTO MINIMO SOBRE 

OS ITENS DA TABELA 27 E 

27.15EINFRA 

01 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SERVIÇO R$ 2.500.000,00 15% 

02 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE SAÚDE 

SERVIÇO R$ 2.000.000,00 15% 

03 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SERVIÇO 
R$ 500.000.00 

15% 

04  

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE ESPORTE 

SERVIÇO R$ 500.000,00 15% 

06 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos -- 
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públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 	e 	27,1, 	DA 	SECRETARIA 	DE 

INFRAESTRUTURA 	E 	DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

SERVIÇO R$ 1.500.000,00 15% 
 

07  

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE TURISMO E 

CULTURA 

SERVIÇO 
R$ 500.000,00 

15% 
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Aracati-CE 14 de dezembro de 2021 

Ao Município de Quixadá-CE. 

Secretaria de Desenvolvimento Social: 

Secretaria Saúde 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

Secretaria de Educação. 

Secretaria de Desporto. Juventude e Participação Popular: 

Fundação Cultural de Quixadá: 

A empresa TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, amplamente qualificada no 

âmbito da Ata de Registro de Preços n° 00.017/2021, firmada perante o Município de 

Aracati-CE. neste ato representada pelo seu titular, vem MANIFESTAR ANUÊNCIA à 

adesão ao Registro de Preços solicitada pelo Município de Quixadà-CE, nos termos 

apontados no ofício n° 2021.1207001, devidamente autorizado pelo órgão gestor da 

ata 

TALISMbNSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 

CNPJ n1  29793.820/0001-60 

LUIZ MÁRIO BATISTA PINHEIRO BORGES 

CPF: 041282.003-01 

R. DOM HÉLIO CAMPOSN274,SL 05,CENTRO_FONE:(85)99624-0018,CEP:63800-000.QUIXERAMOBIMCE 

CNPJ: 29.793.820/0001-60 -  INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216— EMAIL: tatismacl@outlook.com  
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14 de dezembro de 2021 14:34 
Para: Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Boa tarde, 

Segue carta de interesse anexado. 

De: Comissão de Compras <comprasquixada.ce.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 14 de dezembro de 202114:31 

Para:  tahsmacl@outlook.com  <talismacl@outiook.com> 

Assunto: OFICIO SOLICITANDO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÉ1  00.017/2021 

(Texto das mensagens anteriores oculto] 

. 	carta de interesse099.pdf 
'458K 
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Construção & Locação 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE 

Quixeramobim/CE, 14 de Dezembrod 

REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00.017/2021 -CPRP 

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E 
INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 00.017/2021-CPRP; 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO DESCONTO MINIMO SOBRE 

OS ITENS DA TABELA 27 E 

27.1SEINFRA 

01 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SERVIÇO R$ 2.500000,00 15% 

02 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE SAÚDE 

SERVIÇO R$ 2.000.000,00 15% 

U3 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SERVIÇO 
RS 500.000,00 

15% 

'4 
Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

R. DOM HÉLIO CAMPOS,N°74,SL 05,CENTRO—FONE:(85)99624-0018,CEP:63800-000,QUIXERAMOBIM-CE 

CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216— EMAIL: talismaCl@outIook.com  
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Fi 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE ESPORTE 
SERVIÇO 

 

RS 500.000.00 

15% 

06 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 	e 	27,1, 	DA 	SECRETARIA 	DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

SERVIÇO 

R$ 1.500.000.00 

15% 

u7 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 

27 e 27,1, DA SECRETARIA DE TURISMO E 

CULTURA 

SERVIÇO 
R$500.00000 

TOTAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA 27 E 27.1 É DE 15% (quinze por cento). 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias. 

Prazo de execução será de 12 (doze) meses. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o Contrato no prazo determinado no determinado no documento de convocação, 
indicando para esse fim o Sr. Luiz Mário Batista Pinheiro Borges, Carteira de identidade 
n° 99002065958, órgão Expedidor SSPDS CE e CPF n° 041.282.003-01, como 
. 	representante legal desta empresa. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

Declaramos de que estejam contidas todas as despesas e custos, impostos, fretes, 
embalagens, taxas e seguros, já considerados os eventuais descontos concedidos para 
perfeita operação do objeto da referida concorrência, sendo que a omissão de quaisquer 
despesas necessárias será interpretada como inexistente ou já inclusa, sem nenhuma 
alteração nesta proposta para execução do objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 

Razão social: Talismã Construção e Locação 

CNPJ N°: 29.793.82010001-60 

Endereço: Rua Dr. Anísio Mendes, 61, CEP 63800-000, Centro, Quixeramobim/CE 

Fone/Fax: (85) 99624-0018 

Representante legal: Luiz Mário Batista Pinheiro Borges  

CPF: 041.282.003-01 	 Iz 	• mista Pinheiro Botgs 
Eng° vil - CREÀ/CE-061 504579.0 
TALISMÃ CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO 

CNPJ: 29.793.82010001-60 

R. DOM HÉLIO CAMPOS, N74,SL 05,CENTRO—FONE:(85)99624-0018,CEP:63800-000,QUIXERAMOBIM-CE 

CNPJ: 29.793.820/0001-60 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31216— EMAIL: taIismacl@outlook.com  
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COMAo D 
CITAçÃ   

TERMO DE AUTUAÇÃO 

Hoje, nesta cidade, autuo o Processo Administrativo de Adesão sob o número 00.003/2021-

ARP cujo objeto é SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE 

DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM 

DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

É imperioso destacar o disposto na redação do art. 6, XVI da Lei n2  8.666/93: 

"Comissão - Comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a 

função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos 

às licitações e ao cadastra mento". 

Nesse raciocínio, não cabe à comissão de licitação avaliar o conteúdo das pesquisas de 

preços realizada pelo setor competente das secretarias municipais, pois são de responsabilidade desta, 

apenas os atos relacionados à condução do procedimento licitatório, conforme Acórdão 594/2020 - TCU 

Pleno. 

No mesmo sentido, o Acórdão 4848/2010 da P Câmara-TCU, firmou o seguinte 

entendimento: 

"Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade 

superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo 

essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos 

setores ou pessoas competentes envolvidas na aquisição do objeto". 

ON Além disso, quanto a contratação, também não é de responsabilidade da comissão, assim, 

o doutrinador Marçal Justen Filho ensina: 

"Sob a vigência da Lei n9  8.666, a comissão de licitação não pratica qualquer ato 

concreto, além da classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure 

com a classificação (e com a manifestação nos eventuais recursos interpostos). Não lhe 

compete emitir apreciação acerca de conveniência ou inconveniência da contratação 

ou sobre a satisfatoriedade das propostas." 

Desta feita, depreende-se que a realização das coletas de preços é de responsabilidade do 

órgão que as elaborou e à viabilidade, ou não, da contratação é atribuição da autoridade competente 

na estrutura da entidade, por conseguinte, tal responsabilidade não é da Comissão de Licitação, tendo 

em vista não se encontrarem determinadas no rol de suas funções. 

Dado o exposto, do que, para constar, lavrei o presente termo. Quixadá/Ce, 16 de 

dezembro de 2021. 

() 

MirIla MariSaIdanha Lima 

Presidente da Comissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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\ 	SSÃO DE 

PORTARIA N° 0903.002I2021 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, Ricardo José Araújo Silveira, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II, alínea "c" da Lei 

Orgânica do Município, de conformidade com as disposições da Lei Municipal N 

2.922/2018da Lei Federal N°. 8.666/93, alterada e consolidada; 

RESOLVE: 

Art. 10- Constituir a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 
Quixadá - CPL-PMQ, que será composta pelos seguintes servidores, já 

devidamente nomeados conforme atos específicos: 

- Presidente: Mirlia Maria Saldanha Lima; 

II - 11  Membro: Ana Letícia França Ferreira; 

III - 20  Membro: Uyara Dayana de Alencar Capistrano; 

IV - Secretário: Francisco Thiago Pessoa de Queiroz. 

Art. 21- No caso de ausências ou impedimentos, o Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, será substituída pelos membros observada a ordem de 

nomeação/designação. 

Parágrafo Único - Os membros, no caso de ausências ou impedimentos, serão 

substituídos pelos membros suplentes a seguir indicados: 

- lO Membro: Tiago Amorim Jorge; 

II - 2° Membro: Gésyka Crisóstomo de Sousa. 

Art. 3°- À Comissão Permanente de Licitação ora constituída fica conferida 

competência para: 

- Proceder à realização de procedimentos positivos de licitação nas modalidades 
Convite, Tomada de Preço e Concorrência, destinados à contratação de obras, 

aquisição de bens e outros serviços relacionados com as atividades, programas e 

projetos de quaisquer órgãos, entidades, secretarias, unidades ou fundos da 
administração direta e indireta do Município de Quixadá, especialmente com a 

Rua Tabelião Enéas, 649 

Altos, 63900-169 - Quixadá CE 

prefeituradequixadace 

DigitaUzada com CamScanner 
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função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos na 
conformidade da Lei Nacional N°. 8.666/93, alterada e Consolidada; 

II - Proceder à formalização dos processos de Dispensa Ou Inexigibílidade de 
Licitação de conformidade com os artigos 24, 25 e 26 da Lei Nacional N°. 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

Art. 40- A Comissão deliberará pela maioria de seus membros, os quais 
responderão solidariamente pelos atos decisórios que adotarem, salvo se posição 
individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

Parágrafo Único - Na condução de cada processo de licitação, a Comissão zelará 
pela observância dos princípios da Constituição Federal atinentes à Administração 
Pública, pelas normas gerais da Legislação específica em vigor e daquelas que 
forem estipuladas na autorização respectiva, julgando as propostas objetivamente, 
segundo os tipos de licitação, os fatores e critérios prévia e exclusivamente 
estabelecidos no ato convocatório. 

Art. 5°- A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ terá vigência de 01 (um) ano, vedada a 
recondução ao mesmo cargo da totalidade de seus membros para o período 
subseqüente. 

Parágrafo Único - Os componentes da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Quixadá - CPL-PMQ perceberão remuneração na forma da Lei 
Municipal no 2.922/2018 que regula a matéria. 

Art. 60  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
todas as disposições em contrário. 

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

PAÇO DA EFEITURA MUNICI'ALDE QUIXADÁ, aos 09 de Março de 2021. 

 

4.. 

 

ARDO JO É ARÁÚJO SILVEIRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ 

Rua Tabelião Enéas, 649 
Altos, 63900-169 - Quixadá-CE 

prefelturadequixadaCe 

Digitalizada com CamScanner 
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Quixadá/Ce, 16 de dezembro de 2021. 

A Procuradoria Geral do Município 

Em anexo ao presente, estamos encaminhando como mera formalidade o 

Processo Carona 	00.003/2021 - ARP de Adesão à Ata de Registro de Preços n 9  00.017/2021, 

originária da Concorrência Pública n 00.017/2021 - CPRP do Município de Aracati/Ce, cujo 

objeto é SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE 

MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 

AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, 

para exame e aprovação dos textos referentes, tudo na forma do disposto no artigo 38 da Lei 

N. 8.666/93, alterada e consolidada, considerando que não compete a Comissão de Licitação 

decidir sobre a modalidade do processo e muito menos adentrar no mérito da contratação, 

competindo sempre aos Secretários, detectar as necessidades administrativas e requerer a 

instauração do procedimento de contratação junto à Comissão. 

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e condigno 

apreço. 

Atenciosamente, 

Mirlia Mar),-SaIdanha Lima 

Presidente da Comissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO À ATA REGISTRO DE PREÇOS 

TOMBO N 2  00.003/2021 - ARP 

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE 

ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  00.017/2021 - CPRP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  00.017/2021 

UNIDADES GESTORAS ADERENTES: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA DE 

SAÚDE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE DESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POPULAR - 

FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ. 

1-ABERTURA: 

É instaurado nesta data o presente Procedimento Administrativo de ADESÃO N 00.003/2021 
- ARP, ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACATI - CE, 
PROCESSO DE ORIGEM: Concorrência Pública N 9  00.017/2021- CPRP, com fundamento no artigo 15, 

da Lei Federal n 9. 8.666/93, visando os SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE 

DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM 

DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

2- JUSTIFICATIVA: 

O Município de QUIXADÁ necessita realizar manutenções em seus equipamentos e 

logradouros públicos, tendo em vista o estado precário em que muitos se encontram. É fato que na 

manutenção e a conservação dos equipamentos e logradouros públicos, os serviços comuns de 

engenharia se apresentam como uma medida importante para a elevação da qualidade de vida da 

população. Desta feita, esses equipamentos, em suas diversas modalidades, poderão promover o bem-

estar físico e melhorar o desenvolvimento intelectual e social em espaços de convivência comunitária 

adequado. O quadro alarmante de solicitação de melhorias nesses equipamentos e logradouros 

públicos se agrava devido à localização geográfica com grande incidência direta dos raios solares, bem 

como à deterioração natural em função da idade dos prédios. Um alto percentual de unidades de 

equipamentos e logradouros públicos necessitam, além de manutenção constante, serviços de 

engenharia que viabilize cumprir sua função social de proporcionar uma qualidade de vida, condizente 

com as demandas locais. Tendo em vista a premência de intervenções estruturais nas referidas 

edificações, faz-se relevante a execução de serviços de engenharia, a partir da elaboração de estudos 

levando-se em consideração, caso a caso, as potencialidades e problemas de infraestrutura pré-

existentes. Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, serviços de engenharia nos 

à/ 
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equipamentos e logradouros públicos, incluindo os prédios públicos, os mercados públicos, praças, 

vias e outros prédios e logradouros localizados na sede ou distritos do município, asseguram o uso 

contínuo e a segurança física dos seus usuários. 

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, as 

Secretarias do Município de Quixadá, ADQUIRE UM SERVIÇO já aceito por outro Órgão, fator que 

propicia segurança de que o serviço adquirido atenderá a demanda das mesmas, além de proporcionar 

presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessas Instituições. 

3 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

3.1. SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE 

SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

4 — ESPECIFICAÇÕES DO PREÇO: 

74.1 — O valor global deste processo de Adesão a Ata de Registro de Preços é de R$ 7.500.000,00 (sete 

milhões e quinhentos mil reais). 

EMPRESA: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA 

(CNPJ: 29.793.820/0001-60) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO DESCONTO MINIMO SOBRE OS ITENS 

DA TABELA 27 E 27.1SEINFRA 

01 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da 

SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

SERVIÇO R$ 2.500.000,00 15% 

02 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da SERVIÇO 
R$ 2.000.000,00 

15% 
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SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

SAÚDE 

03 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da 

SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

SERVIÇO R$ 500.000,00 15% 

04 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da 

SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

ESPORTE 

SERVIÇO R$ 500.000,00 15% 

06 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da 

SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

SERVIÇO 

R$ 1.500.000,00 

15% 

07 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações físicas prediais e equipamentos 

públicos, por percentual de desconto sobre 

as 	tabelas 	de 	serviços 	e 	insumos 	da 

SEINFRA 27 e 27,1, DA SECRETARIA DE 

TURISMO E CULTURA 

SERVIÇO R$ 500.000,00 15% 

5 - OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

5.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
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5.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo. 

5.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas 

ao estabelecido no §12, do art. 65, da Lei Federal n2  8.666/1993, tomando-se por base o valor 

contratual. 

5.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão 

ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a 

execução contratual. 

5.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 

sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 

trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução contratual. 

5.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito 

ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Órgão Contratante, 
contado da sua notificação. 

5.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 

período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 

5.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

5.10 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito 

pela Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por 

escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone de contato. 

5.11 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 
5.12 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo. 

5.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos. 

6- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, após 

emissão de empenho. 
6.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores. 
6.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em 
decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 	/ 
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6.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual. 

6.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 

6.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

6.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 

execução do objeto contratual. 

6.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA. 

6.9 - Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados. 

6.10 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente a execução se for o caso. 

6.11 - Indicar na Ordem de Serviço o local em que deverá ser realizada sua execução. 

7- PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO: 

7.1 - Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de até 3 (três) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela administração ou instrumento equivalente e 

rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 - 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, 

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

jurídica, 

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. 

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

condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 
8.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 

acordo com as especificações deste instrumento. 
8.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso 

até sua execução regular. 
8.5 - 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. 

9  -  OBSERVAÇÕES 
A empresa arcará isoladamente com: 
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a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 

questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 

eventuais decisões judiciais, eximindo o MUNICÍPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao MUNICÍPIO por autoridade competente, 

em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do 

fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará de 

pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 
correspondente. 

As contratações dos bens registrados neste instrumento serão efetuadas através de Ordem de 

Compra, emitida pela Administração Municipal, contendo: o n2  da Ata, o nome da empresa, o objeto, 

a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 

Quixadá-Ce, 16 de dezembro de 2021. 

Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social 

Benedita de Oliveira 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 

Prefe 1 a Municipal de Quixadá 
env, Urbano e Meio Ambiente 

Pedr equeflO Neto 
rio 

Pedro Te= a Pequeno Neto 

Ordenador de Despesas da Secretaria de DOV-nvolvimento  Urbano e Meio Ambiente e Serviços 

Públicos 
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Frarr'o Biasco Mnte de Oliveira 

Ordenador de Despesas da Secretaria do De porto, Juventude e Participação Popular 

Antônio Clebio Vir'i'to Ribeiro 

Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Q.uixadá 
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MINUTA DO CONTRATO N2  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE Si FAZEM O MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 	 E A 

EMPRESA 	 , PARA O FIM QUE A SEGUIR SE 

DECLARA: 

O Município de Quixadá, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE 

	  com sede à Rua 	  N2  	, Bairro: 	  

inscrito no CNPJ sob o n2 	 , neste ato representado por seu Ordenador de 

Despesas, Sr. 	 , doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado, a Sr(a) 

inscrita no CNPJ: n° 	 , com endereço na Rua 

	  n2 	- Bairro: 	 - Quixadá - Ce, ao fim assinado, e do outro 

lado a Empresa 	 , inscrita no CNPJ n2 	 , endereço 

	  neste ato representante por 	 , inscrito no CPF n 

	  denominado de CONTRATADO, de acordo com o Processo Administrativo de Adesão 

n2  00.003/2021 - ARP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n2  8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e 

condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - Processo Administrativo de Adesão n2  00.003/2021 - ARP, em conformidade com o que preceitua 

a Lei Federal n2  8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, devidamente 

ratificada pela Secretária de 	 do Município de Quixadá - CE. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O presente contrato tem por objeto SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE 

DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM 

DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

CLAÚSULA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

3.1 - O valor global do Contrato é de R$ 

abaixo: 

  

), conforme tabela 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNIDADE VALOR ESTIMADO DESCONTO MINIMO SOBRE OS ITENS DA TABELA 

27 E 27.1SEINFRA 

01 

Manutenção preventiva e corretiva das 

instalações 	físicas 	prediais 	e 

equipamentos públicos, por percentual 

de desconto sobre as tabelas de serviços 

e insumos da SEINFRA 27 e 27.1. 

SERVIÇO 
 

R$ 

CLAÚSULA QUARTA  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, após 

emissão de empenho. 

4.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores. 

4.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em 

decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. 

4.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
4.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 

4.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

4.7. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 

execução do objeto contratual. 

4.8. Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA. 

4.9. Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados. 

4.10. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper 

imediatamente a execução se for o caso. 

4.11. Indicar na Ordem de Serviço o local em que deverá ser realizada sua execução. 

CLÁUSULA QUINTA  -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 

5.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo. 

5.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas 

ao estabelecido no §12, do art. 65, da Lei Federal n2 8.666/1993, tomando-se por base o valor 

contratual. 
5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes 

da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão 
ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a 

execução contratual. 
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S.S. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 

execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 

sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 

trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução contratual. 

5.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão 

respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

5.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito 
ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Órgão Contratante, 

contado da sua notificação. 

5.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período 

oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração. 

5.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

5.10. Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito 
pela Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por 

escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone de contato. 

5.11. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

5.12. Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo. 

5.13. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO 

6.1. O prazo de vigência contratual de 12 (doze) 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. 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 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, 
li) 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, se pessoa 

jurídica, 
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 
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V) CND emitida pelo município domiciliado, e, 
VI) CND emitida pela Justiça Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°. 12.440/2011. 

7.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo. 

7.3 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento. 

7.4 - Se o objeto não for executado conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso 
até sua execução regular. 

7.5 - 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. 

CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 

8.1 - As despesas decorrentes do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 	- SECRETARIA DE 	  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 	 - SECRETARIA DE 	. PROJETO 
ATIVIDADE: 	 ELEMENTO DE DESPESAS: 	 FONTE DE RECURSOS: 

CLAÚSULA NONA - DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 
das propostas. 

9.1.1 - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico 

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice em vigor, caso esse seja 

extinto, exclusivamente para as obrigações iniciadas após a ocorrência da anualidade. 

9.1.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.1.3 - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar 

memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 

ocorrer. 
9.1.4 - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

9.1.5 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 
9.1.6 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
9.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

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 procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, 
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ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a 

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

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, li, "d" da Lei Federal n° 
8.666/93, alterada e consolidada. 

9.2.1 - Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos 

componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo 

CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

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

inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1, art. 65, da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 

Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções. 

11.1.1 - Advertência. 

11.1.2 - Multa: 

a) de 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do objeto 

contratual; 

b) o valor das multas referido neste item será descontado "ex-officio" da licitante vencedora, 

mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 

a Prefeitura de Quixadá, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 anos. 

11.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de no 

mínimo 02(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a sua reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 

conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n2  8.666/93, e suas alterações posteriores. 

12.2- A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, independentemente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 



- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia anuência 
da CONTRATANTE; 

- Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; IV - Cometer, 
reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 

V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 

12.3- Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA somente o valor 

relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilícito), descontadas as multas 

porventura aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS 

13.1 - Declaramas partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva, 

do acordo entre elas celebrado; 

13.2 - Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DO CONTRATO 

14.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o qual 

deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, para conhecimento das questões relacionadas com o 

0 
	

presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes 

assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Quixadá-CE,_ de 	 de 2021. 

Secretário da 	 CONTRATADO 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. 	2. 	  

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 
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PARECER JURÍDICO N° 16.12.003/2021 
Quixadá, em 16 de dezembro de 2021. 

Qü, 

COMISSÃODE 

iciTP,ÇA O  

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DE LICITAÇÕES 

PARA: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref: Adesão à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 00.003/2021 - ARP. 

Objeto: Serviços comuns de engenharia para manutenção preventiva e corretiva 
das instalações físicas prediais e equipamentos públicos, com fornecimento de 
mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre as 
tabelas de serviços de insumos da Seinfra 27 e 27.1, com desoneração, para 
atender as necessidades das diversas Secretaria do Município de Quixadá/CE. 

EMENTA: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. CARONA. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 15 DA LEI 8.666/93, ART. 21 §8° 
DECRETO MUNICIPAL 3.697/2013. 

1- PRELIMINARMENTE 

Sra. Presidente, há de se destacar, de início, que a atividade 
laborativa do advogado público no processo licitatório se delimita na emissão de 
pareceres opinativos acerca de matéria técnico-jurídica que norteia sua 
competência, quando da consultoria da Administração (Fazenda Pública) ou 
obrigatória em face de preceito legal. 

Nesse sentir, leciona, com primor, Di Pietro: 

Parecer é o ato pelo qu.al  os órgãos consultivos da 
Administração emitem opinião sobre assuntos 
técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer é 
obrigatório quando a lei o exige como pressuposto 
para a prática final do ato final. A obrigatoriedade diz 
respeito à solicitação do parecer (o que não lhe 
imprime caráter vinculante). 

Douta, o advogado público atua não só de forma parcial, nas 
ações judiciais em que representa o Órgão em que vinculado, mas também 
prestando consultoria e assessoria sobre a legalidade de atos e contratos 
administrativos. 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Segundo dispõe a Lei n° 8.906/1994: 	ICI' 

Art. 2° O advogado é indispensável à administração 
da justiça. 

( ... ) § 3° No exercício da profissão, o advogado é 
inviolável por seus atos e manifestações, nos limites 
desta lei. 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no 
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 
advogado será solidariamente responsável com seu 
cliente, desde que coligado com este para lesar a parte 
contrária, o que será apurado em ação própria. 

Por seu turno, o art. 38 da Lei n° 8.666/1993 determina que: 

Art. 38 O procedimento da licitação será iniciado com 
a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a 
autorização respectiva, a indicação sucinta de seu 
objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual 
serão juntados oportunamente. ( ... ) 

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, 
bem como as dos Contratos, acordos, convênios ou 
ajustes devem ser previamente examinadas e 
aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

A Lei Complementar 73/1993, que institui a Advocacia-Geral da 
União estabelece: 

Art. 11 - Às Consultorias Jurídicas, órgãos 
administrativamente subordinados aos Ministros de 
Estado, ao Secretário-Geral e aos demais titulares de 
Secretarias da Presidência da República e ao Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, compete, 
especialmente: 
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito 
do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças 
Armadas: 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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a) os textos de edital de licitação, como os dos 
respectivos contratos ou instrumentos congêneres, a 
serem publicados e celebrados; 

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a 
inexigibilidade, ou decidir a dispensa, de licitação. 

Vejamos entendimento do TCU: 

Acórdão n.° 521/2013-Plenário Trecho do Voto: O 
Órgão jurídico entendeu, no exame preliminar que fez, 
tratar-se de contratação de atividades que constituíam 
a missão institucional do instituto e que a suposta 
contratação de mão de obra não contemplava 
adequada caracterização do objeto, nem estava 
acompanhada do orçamento detalhado em planilhas, 
justificativa de preços e razão de escolha do 
fornecedor. ( ... ) A divergência interna acerca da 
possibilidade da contratação não foi dirimida pelas 
partes envolvidas, a técnico-administrativa e a 
jurídica. A administração preferiu, ao que me parece, 
ignorar as ressalvas e observações constantes do 
pronunciamento 	do 	órgão 	jurídico. 	( ... ) 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU Ocorre que mesmo que a 
administração contratante desejasse seguir adiante 
com a contratação pretendida, contrariando, 
eventualmente, parecer jurídico sobre o assunto, 
necessitar-se-ia da aposição de justificativa para tanto, 
no processo licitatório. ( ... ) Penso ser adequada a 
expedição das seguintes orientações, em reforço ao já 
anteriormente alertado àquele instituto: 19.1 - 
cientificar o ( ... ) de que em razão do disposto no art. 
38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, as minutas de 
editais de licitação, bem como as dos contratos, 
necessitam ser previamente examinadas e aprovadas 
por assessoria jurídica da Administração, de modo 
que, havendo o órgão jurídico restituído o processo 
com exame preliminar, toma-se necessário o retorno 
desse, após o saneamento das pendências apontadas, 
para emissão de parecer jurídico conclusivo, sobre sua 
aprovação ou rejeição; 19.2 - cientificar o ( ... ) de que 
caso venha discordar dos termos do parecer jurídico, 
cuja emissão está prevista no inciso VI e no parágrafo 
único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993, deverá 

fr ) Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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apresentar por escrito. otivação dessa discordância 
antes de prosseguir com os procedimentos relativos à 
contratação, arcando, nesse caso, integralmente com 
as consequências de tal ato, na hipótese de se 
confirmarem, posteriormente, as irregularidades 
apontadas pelo órgão jurídico. 

Acórdão n° 1591/2011 - Plenário Explicação Sintética: 
representação para apurar a prática de 
irregularidades pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego na contratação da Relator: Finalmente, 
deturparam o teor de julgado quando asseveraram 
que a contratação, sem prévia licitação, do autor do 
projeto para realizar a supervisão da obra estaria 
respaldada na Súmula 185 do TCU, a qual afirma 
exatamente o contrário. Aula 4 - Responsabilidade de 
pareceristas empresa Cobra Tecnologia S.A., 
mediante dispensa de licitação fundamentada no 
inciso XVI do art. 24 da Lei de Licitações. Foram 
ouvidos os pareceristas jurídicos que se manifestaram 
pela legalidade da contratação direta. Trecho do Voto: 
72. Não vejo, portanto, como acolher os argumentos 
dos Srs.(...) a respeito da validade de promover-se a 
contratação direta da Cobra Tecnologia S.A., na 
hipótese, com fundamento no inc. XVI do art. 24 da 
Lei 8.666/93. Contudo, o aspecto de tratar-se da 
emissão de parecer jurídico precisa ser levado em 
consideração. 73. Dentro desse quadro, verifico que a 
manifestação dos consultores jurídicos, ao tratar da 
viabilidade de contratação direta da Cobra Tecnologia 
S.A., escudou-se em pronunciamentos doutrinários 
(vide fis. 191, anexo 1), posicionamento que, ainda que 
não coincida com o entendimento desta Corte acerca 
da matéria e seja amparado por minoria de 
doutrmnadores, não deixa de corresponder a 
interpretação de disposições legais. Além disso, pode-
se constatar que o parecer em questão, ainda que 
defendendo posicionamento em outro sentido, 
expressamente admitiu a existência de divergências 
na interpretação da matéria e indicou qual a 
compreensão desta Corte de Contas a respeito do 
tema (vide §§ 14 e 15, fis. 191, anexo 1). Diante, então, 
do entendimento manifestado pelo STF em face do 
MS 24.073-3-DF, no sentido de que o advogado 
somente será responsabilizado em caso de erro grave 

Trav. José Jorge, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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inescusável ou de. J' 	issão praticado com culpa 
em sentido largo, e por também não identificar, na 
hipótese, a mesma situação configurada no MS 
24.584-1-DF, também apreciado pelo STF, não 
vislumbro, na hipótese, elementos suficientes para, 
nestes autos, apenar os Srs. ( ... ). Posiciono-me, 
portanto, por não acolher suas justificativas em face 
da audiência determinada por força do Despacho de 
10/4/2006, deixando de aplicar a p pena 
correspondente em face da mencionada 
jurisprudência do STF. 

Acórdão n° 1857/ 2011 - Plenário Trechos do Voto: No 
tocante aos pareceristas, em regra, há 
responsabilização desse tipo de profissional quando o 
ato enunciativo por ele praticado contém erro 
grosseiro ou inescusável com dolo ou culpa. Todavia 
observo que o indigitado parecer pauta suas 
considerações a partir de uma análise objetiva das 
questões tratadas em face da realidade local. Em 
verdade, os pareceristas chamam a atenção da 
administração para o que se considerou riscos 
potenciais. E, como já mencionado, tais riscos 
potenciais apontavam para uma eventual 
inexequibilidade dos preços, caso em que, repito, 
caberia à administração a adoção de outras medidas, 
antes da pronta desclassificação do interessado. 
Agindo dessa forma, a administração poderia ter 
afastado as dúvidas suscitadas pelo parecer, situação 
em que seria juridicamente sustentável a contratação 
da referida empresa. Como arremate, vale dizer que 
as considerações constantes do parecer em tela não 
poderiam ser consideradas equivocadas, mesmo se, 
com a consulta, a empresa Growth tivesse 
comprovado a viabilidade de sua proposta. Posto isso, 
entendo não haver sustentação para a 
responsabilização dos pareceristas nestes autos, até 
porque, como visto, referido parecer E 20 1 
Responsabilização de Agentes Segundo a 
Jurisprudência do TCU não contém erros grosseiros 
ou inescusáveis com dolo ou culpa que justifiquem a 
responsabilização dos autores pelas falhas 
observadas. 

Trav. José Jorge, SIN 
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Celso Antônio Bandeira de Me1lTitua parecer como sendo 
"a manifestação opinativa de um órgão consultivo em que este expende sua 
apreciação sobre o que lhe é submetido". (BANDEIRA DE MELLO, 2013, p. 444). 

Marçal Justen Filho conceitua parecer nos seguintes termos: "Os 
atos consultivos são aqueles em que o sujeito não decide, mas fornece subsídios 
a propósito da decisão. É o caso dos pareceres" [...] (JUSTEN FILHO, 2012, p. 
372). 

E Hely Lopes Meireiles leciona o seguinte sobre os pareceres: 

[ ... ] Pareceres administrativos são manifestações de 
órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua 
consideração. O parecer tem caráter meramente 
opinativo, não vinculando a Administração ou os 
particulares à sua motivação ou conclusões, salvo se 
aprovado por ato subsequente. Já, então, o que 
subsiste como ato administrativo não é  parecer, mas, 
sim, o ato de sua aprovação, que poderá revestir a 
modalidade normativa, ordinatória, negocial ou 
punitiva. (MEIRELLES, 2010, p. 197). 

E ainda Oswaldo Aranha Bandeira de Meio resume com 
propriedade e de forma precisa a definição de parecer como "o ato 
administrativo unilateral pelo qual se manifesta opinião acerca de questão 
submetida para pronunciamento". (BANDEIRA DE MELLO, O., 2010, p. 583). 

O advogado ou assessor jurídico que emite pareceres sobre atos 
administrativos não pratica diretamente atos de gestão de recursos públicos. 
Então por que razão seria responsabilizado perante as Cortes de Contas? A 
indagação poderia ainda ser formulada com outro enfoque: se há uma mera 
opinião qual o motivo de atribuir ao seu autor qualquer responsabilidade? 

Desde já ressaltamos que o TCU entende que o parecerista deve 
responder quando a peça que elaborou contenha fundamentação absurda, 
desarrazoada ou claramente insuficiente e tenha servido de fundamentação 
jurídica para a prática do ato irregular. 

No presente caso o parecer deste causídico encontra arrimo 
jurídico no art. 38 da Lei 8.999/93 e ainda os ditames constitucionais tabulados 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

Trav. José Jorge, S/N 
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II- RELATÓRIO 

Trata-se de requerimento formulado pela Presidente da 
Comissão de Licitações do Município, no qual requer do processo administrativo 
de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 00.003/2021 - ARP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia para 
manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais e 
equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de 
reposição, por percentual de desconto sobre as tabelas de serviços de insumos da 
Seinfra 27 e 27.1, com desoneração, para atender as necessidades das diversas 
Secretaria do Município de Quixadá/CE. 

Vieram-me os autos para oferta de parecer. É o que se tem a 
relatar. 

Em seguida, exara-se o opinativo e análise dos documentos 
anexos. 

III - MÉRITO 

O Sistema de Registro de Preços, é definido pelo professor 
Rezende Oliveira (2013, p.49), nos seguintes termos: 

O SRP pode ser definido corno o procedimento 
administrativo por meio do qual a administração pública 
seleciona as propostas mais vantajosas mediante 
concorrência ou pregão, que ficarão registradas perante a 
autoridade estatal para futuras e eventuais contratações. 
(grifo nosso) 

Ante os benefícios da adoção de tal sistema, a Lei Federal 
8.666/93, determinou que este fosse compulsoriamente utilizado sempre que 
possível: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

1 - {omissis} 

II - ser processadas através de sistema de registro de 
preços; 

Por seu turno o Decreto Municipal n° 42/2017, guiado pelo 
Decreto Federal n° 7.892/ 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, 
em seu art. 1° parágrafo único, inciso, cria a figura do "órgão aderente ou não 
participante", definindo este como: 

Trav. José Jorge, S/N 
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Parágrafo único - 	 os efeitos deste Decreto, são 
adotadas as seguintes definições: 

V - órgão aderente ou carona - órgão ou entidade da 
administração pública que, não tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 
requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de 
preços. 

O que se mostra primordial para "carona" em outro processo 
licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão 
sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto do carona deve 
importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do 
Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a 
anuência do órgão gerenciador: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a 
vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. 

No âmbito municipal, o artigo 21 do supracitado Decreto 
praticamente reproduz o dispositivo do Decreto Federal, autorizando a chamada 
"carona", senão vejamos: 

Art. 21 - A Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da 
Administração Municipal, tanto direta como indireta, 
mesmo que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 

§ 1 
0 
- Os Órgãos que não participaram do registro de 

preços, quando desejarem fazer uso da Ata, deverão 
manifestar seu interesse junto ao Órgão gerenciador, 
para que este indique os possíveis fornecedores 
compromissários e respectivos preços a serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação. 

§ 2° - Caberá ao compromissário fornecedor, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação 	ou 	não 	do 	fornecimento, 

Trav. José Jorge, S/N 	
/ 
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mdependenteme 	. as quantitativos registrados, 
desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

Desta forma, instituiu-se a figura da "adesão tardia", 
costumeiramente também denominada "carona", conceituada por JUSTEN 
FILHO (20I0,p.207), como sendo a contratação fundada em um sistema de 
registro de preços em vigor, que envolve uma entidade estatal dele não 
participante originalmente, com a peculiaridade de que os quantitativos 
contratados não serão computados para o exaurimento do limite máximo. 

Tal instituto é objeto de considerável celeuma doutrinária e 
controvérsias nos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores, a exemplo do voto 
do Ministro do TCU Bruno Dantas, no qual inclusive questiona a 
constitucionalidade de tal procedimento, afirmando: 

"De minha parte, estou convicto que, em futuro muito 
próximo, esta Corte deverá voltar se debruçar sobre o exame 
da constitucionalidade do dispositivo regulamentar que 
permite a utilização da ata de registro de preços por órgão 
não participante, também conhecida como "adesão tardia", 
ou mais simplesmente, "carona", atualmente o art. 22 do 
Decreto 7.892/2013." (Tribunal de Contas da União. AC-
1297-19/15-P). 

Seguindo a vertente de oposição ao instituto, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, pondera: 

"A Fiscalização concluiu pela irregularidade da matéria, 
face à ilegalidade que destacou em seu circunstanciado 
Relatório de fis. 100/104, em razão de a aquisição ser 
decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão 
Eletrônico n° 01/2 009, realizado pelo BNDE, expediente 
denominado "carona", procedimento combatido por este 
Tribunal de Contas por afrontar os princípios da legalidade, 
isonomia, economicidade, competitividade e vincula ção ao 
instrumento convocatório, com manifestação da respectiva 
Diretoria Técnica de Divisão às fis. 105A06. Ademais, o 
órgão instrutivo faz menção à julgado desta Corte de Contas 
que afasta a possibilidade da utilização do "carona" nas 
circunstancias em análise". (TC 673/007/11 (Corpo de 
Auditores, relatado pelo auditor Josué Romero, julgado em 
17/02/2014). 

Contudo, a "carona" é defendida por outra vertente que afirma 
ser este um mecanismo que contempla a eficiência dos serviços públicos, 

Trav. José Jorge, SIN 
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aperfeiçoando os procedimentos, sendo de a o um instrumento reconhecido 
pelo TCU que pondera apenas quanto ao seu uso: 

"Específica mente no caso dos "caronas", é imprescindível 
a demonstração da vantajosidade do preço e da 
adequação do objeto da ARP às reais necessidades da 
entidade." (Tribunal de Contas da União. Acórdão 
1202/2014 - Plenário 1 Relatora: Ana Arraes.) 

"adesão à ata de registro de preços sem a efetiva 
demonstração da vantajosidade da contratação, bem 
assim da compatibilidade às reais necessidades do órgão, o 
que não se coaduna com o art. 22 do Decreto 
7.892/2013 e com o item 9.3.3 do Acórdão 1233/2012 - 
Plenário." (Tribunal de Contas da União. Acórdão 
3137/ 2014 - Plenário 1 Relator: Augusto Sherman). 

Por sua vez o ilustre professor Jorge U. Jacoby Fernandes 
apadrinha o procedimento de carona, lecionando: 

"O carona no processo de licitação é um órgão que antes de 
proceder à contratação direta sem licitação ou a licitação 
verifica já possuir, em outro órgão público, da mesma esfera 
ou de outra, o produto desejado em condições de 
vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas. 
Permite-se ao carona que diante da prévia licitação do objeto 
semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas 
regras que aplicaria em seu procedimento, reduzir os custos 
operacionais de uma ação seletiva. É precisamente nesse 
ponto que são olvidados pressupostos fundamentais da 
licitação enquanto processo: a finalidade não é servir aos 
licitantes, mas ao interesse público; a observância da 
isonomia não é para distribuir demandas uniformemente 
entre os fornecedores, mas para ampliar a competição 
visando 	a 	busca 	de 	proposta 	mais 
vantajosa". (FERNANDES, J. U. Jacoby. Carona em 
Sistema de Registro de Preços: uma opção inteligente 
para redução de custos e controle. O Pregoeiro, v. 3, 
out. 2007 - Disponível em: http://www.jacoby. 
pro.br/ Carona.pdf.) 

Desta forma, denota-se que o processo de carona, utilizado de forma 
regular, é benéfico para administração, se mostrando como eficiente mecanismo 
de célere atendimento ao interesse público. 

Trav. José Jorge, SIN 
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Contudo o gestor deve atentar para o uso indiscriminado da carona, 
observando a sua efetiva vantajosidade e os limites para adesão, bem como os 
princípios norteadores da atividade administrativa. Nesta senda, a utilização do 
Sistema de Registro de Preços e da figura do "carona", importa em uma série de 
vantagens, devendo ser utilizada pelos entes públicos, sempre que demonstrada 
sua eficácia, vantajosidade, e obediência aos limites constantes na norma. 

Ademais, ante o princípio da legalidade, deve o gestor atentar para a 
regularidade do procedimento que originou a Ata de Registro de Preços a qual 
se pretende aderir, não podendo a administração entabular procedimento 
administrativo oriundo de outro ente, sem a devida constatação de legalidade 
daquele procedimento. 

Neste sentido, eventual ilegalidade no processo licitatório que 
originou a Ata de Registro de Preços, por aplicação subsidiária do § 2° art. 48 da 
Lei n°8.666/93, ensejaria na nulidade dos atos posteriores ao certame, incluindo 
neste caso a Ata de Registro de Preços e seus efeitos. 

Por fim, no que concerne a documentação apresentada pela empresa 
para a formalização da contratação, entendo suficiente para conceder a 
legalidade necessária à contratação. 

IV - CONCLUSÃO 

Ex positis, esta Procuradoria-Geral opina pela inexistência de 
óbice legal quanto à Ata de Registro de Preços (Carona) n° 00.003/2021 - ARP. 

Ademais, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob 
o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à 
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar 
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este 
parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão 
do Gestor Municipal (TCU, Acórdão n°2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON 
ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO 
(2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria 
jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. Desta forma, 
ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito 
ao entendimento diverso, este é o entendimento. 

Por fim, registra-se que o presente parecer tem natureza 
opinativa, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93 
(Julgados STF: MS n.° 24.073-3-DF- 2002; MS n.° 24.631-6-DF-2007), e apresenta 
como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

Trav. José Jorge, SIN 
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Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e 
com o marredável respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento. 

Remeta-seaute idade superior. 

;EZERRA DE ALMEIDA FILHO 

Trav. José Jorge, S/N 
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O Excelentíssimo Senhor Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente e Serviços Públicos do Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhor Pedro Teixeira 
Pequeno Neto, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando o que consta do Processo 
Administrativo n° 00.003/2021 - ARP, vem RATIFICAR A ADESÃO, para SERVIÇOS COMUM 
DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA 
SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, em favor da Empresa: 
TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), com valor global de 
R$ 1.500.000,00 (Um milhão Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento para 
o exercício de 2021, classificada sob os códigos: ORGAO: 07 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.1512203031.138 - 
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PROJETO 
ATIVIDADE: OBRAS E INTALAÇÕES 4.4.90.5 1.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.1512206032.018 - GERENCIAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO 
ATIVIDADE: 0701.1545103011.019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS 
DE LAZER PROJETO ATIVIDADE: OBRAS E INTALAÇÕES 4.4.90.51.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.2360503042.150 - 
MANUTENÇÃO DAS FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO PÚBLICO PROJETO 
ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.2678203012.154 - 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PROJETO ATIVIDADE: 
OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00, determinando que se proceda à 
publicação do devido extrato na forma da lei. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 
PrefMUflIçIpaI deQuèxadá 
Secre 	 Urbano e Meio Ambiente 

Pedro ei Ira Pe ueno Neto 

Pedro T 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.003/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 
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EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município de 
Quixadá, em cumprimento à ratificação procedida por este Secretário, faz publicar o extrato resumido 
do processo de ADESAO a seguir: Processo no. 00.00312021 - ARP; Fundamento legal:  Lei no. 
8.666/93; Objeto SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E 
INSUMOS DA SELNFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁJCE. Em 
favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), 
com valor global de R$ 1.500.000,00 (Um milhão Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses 
a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados 
no orçamento para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: ORGAO: 07— SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.1512203031.138 - 
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PROJETO 
ATIVIDADE: OBRAS E INTALAÇÕES 4.4.90.51.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.1512206032.018 - GERENCIAMENTO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO 
ATIVIDADE: 0701.1545103011.019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS 
DE LAZER PROJETO ATIVIDADE: OBRAS E INTALAÇÕES 4.4.90.51.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.2360503042.150 - 
MANUTENÇÃO DAS FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO PÚBLICO PROJETO 
ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 07.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS PROJETO ATIVIDADE: 0701.2678203012.154 - 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO PROJETO ATIVIDADE: 
OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00. Prazo de vigência:  por 12 
(doze) meses. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

Prefeit . unicipal de Quixada 
Secretor - 	- e Urbano e Meio Ambiente 

Pedro ixra P 'ueno Neto 

Pedro T 
Ordenador de Despesas da Secretaria de 
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volvimento Urbano e Meio Ambiente e Serviços 

blicos 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCe, 17 de dezembro de 2021. 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

CENTj; rr  

'\CONTRATOS 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

O Excelentíssimo Senhor Ordenador de Despesas da Fundação Cultural do Município de Quixadá, 
Estado do Ceará, Senhor Antônio Clebio Viriato Ribeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como 
considerando o que consta do Processo Administrativo n° 00.003/2021 - ARP, vem RATIFICAR A 
ADESÃO, para SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E 
INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE, em 
favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), 
com valor global de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data 
da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento 
para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 15.01 - 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA PROJETO ATIVIDADE: 1501.1339201042.076 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS PROJETO ATIVIDADE: 
OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ PROJETO ATIVIDADE: 
1501.1339104051.092— REFOR. DAS INST. DA FUNDAÇÃO CULTURAL, CHALÉ DA PEDRA E 
MUSEU PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 
3.3.90.39.00, determinando que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

Antônio Clebio Writo Ribeiro 
Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.003/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

Antônio ClebioTiriato Ribeiro 
Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 

* 

0 
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EXTRATO DA ADESÃO 

A Fundação Cultural do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação procedida por este 
Ordenador de Despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de ADESÃO a seguir: Processo 
W. 00.003/2021  -  ARP; Fundamento legal: Lei no. 8.666/93; Objeto SERVIÇOS COMUM DE 
ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES 
FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE 
AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁJCE. Em favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 
29.793.820/0001-60), com valor global de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) 
meses a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente 
alocados no orçamento para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: UNIDADE 
ORÇAMENTARIA: 15.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADA PROJETO ATIVIDADE: 
1501 .1339201042.076  -  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JTJRIDICA 3.3.90.39.00 - 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE QUIXADÁ PROJETO 
ATIVIDADE: 1501.1339104051.092 — REFOR. DAS INST. DA FUNDAÇÃO CULTURAL, CHALÉ 
DA PEDRA E MUSEU PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00. Prazo de vigência: por 12 (doze) meses. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

Antônio Clebio Viíato Ribeiro 
Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá/Ce, 17 de dezembro de 2021. 

/ 
Antônio ClebiS Virigf6 Ribeiro 

Ordenador de Despesas da Fundação Cultural de Quixadá 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação do Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, Senhora Veruzia Jardim de Queiroz, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o que determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem 
como considerando o que consta do Processo Administrativo n° 00.003/2021 - ARP, vem RATIFICAR 
A ADESÃO, para SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E 
INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁJCE, em 
favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), 
com valor global de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos de reais), vigendo por 12 (doze) meses 
a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados 
no orçamento para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: ORGAO: 08— SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.1236101022.027 - FUNC. DA REDE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - 
FUDEB 40% PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 
3.3.90.39.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.1236106032.021 - GERENCIAMENTO E OPER. DAS ATIVIDADES DAS 
ADM DA SECRETARIA PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
PROJETO ATIVIDADE: 0701.1236501022.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00, determinando que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

V 	ar im Queiroz 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.00312021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

ViJardimQeiroz 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação 



PREFEITURA DE 

EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretária de Educação do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação procedida por esta 
Secretária, faz publicar o extrato resumido do processo de ADESÃO a seguir: Processo  W. 00.003/2021 
- ARP; Fundamento legal:  Lei n°. 8.666/93; Objeto SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS 
TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QULXADÁJCE. Em favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 
29.793.820/0001-60), com valor global de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos de reais), 
vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com 
recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: 
ORGAO: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 08.01 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236101022.027 - FUNC. DA 
REDE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - FUDEB 40% PROJETO ATIVIDADE: OUTRO 
SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE: 0801.1236106032.021 - 
GERENCIAMENTO E OPER. DAS ATIVIDADES DAS ADM DA SECRETARIA PROJETO 
ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 08.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO ATIVIDADE: 
0701.1236501022.037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00. Prazo 
de vigência:  por 12 (doze) meses. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

ç 
Veruzia Jardim dei.jueiroz 

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCe, 17 de dezembro de 2021. 

Verti ia Jar im d Queiroz 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de Quixadá, 
Estado do Ceará, Senhora Benedita de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que 
determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como considerando 
o que consta do Processo Administrativo n° 00.003/2021 - ARP, vem RATIFICAR A ADESÃO, para 
SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA 
SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPLO DE QUIXADA/CE, em favor da Empresa: 
TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), com valor global de 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do 
contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento,  para o exercício de 
2021, classificada sob os códigos: ORGAO: 10 - SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE 
ORÇAMENTARIA: 10.01 - SECRETARIA DE SAUDE PROJETO ATIVIDADE: 
1001.1030104451.063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES 
PROJETO ATIVIDADE: OBRAS E INSTALAÇÃO 4.4.90.51.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
10.01 - SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: 1001.1030204451.069 - 
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES PROJETO ATIVIDADE: 
OBRAS E INSTALAÇÃO 4.4.90.51.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - SECRETARIA DE 
SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: 1001.1012213122.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA 
JURIDICA 3.3.90.39.00, determinando que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

Benedk6e1iiT 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.003/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

BenedtdQvira 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 
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QUIXADA 

EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretária de Saúde do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação procedida por esta 
Secretária, faz publicar o extrato resumido do processo de ADESÃO a seguir: Processo n°. 00.003/2021 
- ARP; Fundamento legal:  Lei n°. 8.666/93; Objeto SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS 
PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS 
TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA SEITFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE. Em favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 
29.793.820/0001-60), com valor global de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), vigendo por 12 
(doze) meses a partir da data da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos 
devidamente alocados no orçamento para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: ORGAO: 10 
- SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE ORÇAMENTARIA: 10.01 - SECRETARIA DE SAUDE 
PROJETO ATIVIDADE: 1001.1030104451.063— CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA 
DAS UNIDADES PROJETO ATIVIDADE: OBRAS E INSTALAÇÃO 4.4.90.51.00 - UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA: 10.01 - SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: 
1001.1030204451.069 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES 
PROJETO ATIVIDADE: OBRAS E INSTALAÇÃO 4.4.90.51.00 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
10.01 - SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: 1001.1012213122.057 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PROJETO ATIVIDADE: 
OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00. Prazo de vi2ência:  por 12 
(doze) meses. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

Ben&t4-QiÇeira 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCe, 17 de dezembro de 2021. 

BenecI. O iveira 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

O Excelentíssimo Senhor Ordenador de Despesas da Secretaria do Desporto, Juventude e Participação 
Popular do Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhor Francisco Biasco Mante de Oliveira, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, bem como considerando o que consta do Processo Administrativo n°00.003/2021 
-  ARP, vem RATIFICAR A ADESÃO, para SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE 
SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, em 
favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), 
com valor global de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data 
da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com ecursos devidamente alocados no orçamento 

RETARIA DO DESPORTO, JUVENTUDE 
- Reforma e modernização da estrutura 

32 20 - Manutenção dos Parques Esportivos 
do kue  se proceda à publicação do devido 

para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: 5 
E PARTICIPAÇÃO POPULAR - 2201.2781201041.1 
Esportivas - 4.4.80.51.99 - 1001000000 -2201.2781203 
do Município - 3.3.90.39.00 - 1001000000, determina 
extrato na forma da lei. 

CE, 17 de dezembro de 2021. 

Ordenador de Despesas da Secretana 
iveira 

Juventude e Participação Popular 



Qjixadá10E, 17 de dezembro de 2021. 

F 
Ordenador de Desp - da 

eOli 
sporto, Juventude e Participação Popular 

PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especiaim. 'te em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo s - Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.003/2021 - ARP, foi publicado através de afix. à* no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ /.." 
1'..  

RubriCa 

- 

EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretaria do Desporto, Juventude e Participação Popular do Município de Quixadá, em cumprimento 
à ratificação procedida por este Secretário, faz publicar o extrato resumido do processo de ADESÃO a 
seguir: Processo n°. 00.003/2021 - ARP; Fundamento legal:  Lei n°. 8.666/93; Objeto SERVIÇOS 
COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA 
SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADAICE. Em favor da Empresa: 
TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), com valor global de 
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do 
contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidao ente alocados no orçamento para o exercício de 
2021, classificada sob os códigos: SECRETARIA DO ESPORTO, JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR - 2201.2781201041.122 - Reforma e mode ização da estrutura Esportivas - 4.4.80.5L99-
1001000000 - 2201.2781203032.120 - Manutenção do' Prques Esportivos do Município - 3.3.90.39.00 
- 1001000000. Prazo de vigência:  por 12 (doze) mes 

uixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

e  oliveira 
Ordenador de Despesas 	''W. • 	e sorto, Juventude e Participação Popular 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especi 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato d 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Qua 

ente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
esão n° 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 

Avisos e Publicações), nesta data. 

uixadálCe, 17 de dezembro de 2021. 

Oliveira 
Ordenador de Despesas 	 rto, Juventude e Participação Popular 



PREFEITURA DE 
a 

QUIXADA 

  

   

•NCONbk1OS/ 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

A Excelentíssima Senhora Ordenadora de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Social do 
Município de Quixadá, Estado do Ceará, Senhora Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, no uso de 
suas atribuições legais e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, bem como considerando o que consta do Processo Administrativo n°00.003/2021 
- ARP, vem RATIFICAR A ADESÃO, para SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA PARA 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS PREDIAIS E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE 
SERVIÇOS E INSUMOS DA SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, em 
favor da Empresa: TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), 
com valor global de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data 
da assinatura do contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento 
para o exercício de 2021, classificada sob os códigos: 16.01 - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROJETO ATIVIDADE: 1601. 1512206032.018 - 
GERENCIAMENTO E OPERACIANALIZAÇÃO DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PROJETO ATIVIDADE: 1602.0824413072.102—GESTÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BASICA PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JURIDICA 
3.3.90.39.00, determinando que se proceda à publicação do devido extrato na forma da lei. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

\ 
Izaura Gomes do . .. ento de Oliveira 

Secretária de Desenvolvimento Social 



PREFEITURA DE 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o Termo de Ratificação do Processo Administrativo n° 
00.003/2021 - ARP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de 
Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCE, 17 de dezembro de 2021. 

T 
lzau - 	.5'scimento de Oliveira 

Secretária de Desenvolvimento Social 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ c 

EXTRATO DA ADESÃO 

A Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá, em cumprimento à ratificação 
procedida por esta Secretária, faz publicar o extrato resumido do processo de ADESÃO a seguir: 
Processo n. 00.003/2021 - ARP; Fundamento legal:  Lei n°. 8.666/93; Objeto SERVIÇOS COMUM 
DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DA 
SEINFRA 27 E 27.1, COM DESONERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADAJCE. em favor da Empresa: 
TALISMÃ CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 29.793.820/0001-60), com valor global de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), vigendo por 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do 
contrato. Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no orçamento para o exercício de 
2021, classificada sob os códigos: 16.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PROJETO ATIVIDADE: 1601. 1512206032.018 - GERENCIAMENTO E OPERACIANALIZAÇÃO 
DA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. 
DE PESSOA JURDICA 3.3.90.39.00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.02 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PROJETO ATIVIDADE: 1602.0824413072.102 - GESTÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA PROJETO ATIVIDADE: OUTRO SERVIÇO DE TERÇ. DE PESSOA JIJRIDICA 
3.3.90.39.00. Prazo de vigência:  por 12 (doze) meses. 

Quixadá/CE, 17 de dezembro de 2021. 

\ 

Izaura G'?ísdTo Nsereri'to de Oliveira 
Secretária de Desenvolvimento Social 
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PREFEITURA DE 
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ADESÃO 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, que o extrato da adesão n° 00.003/2021 - ARP, foi publicado através 
de afixação no flanelógrafo desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data. 

QuixadálCe, 17 de dezembro de 2021. 

~, 9% ~k 
imento de Oliveira 

Secretária de Desenvolvimento Social 

rk 


