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Bom dia.
Aos cuidados da Sra. MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA e demais membros da Comissão
Permanente de Licitação.
<
Favor, confirmar o recebimento.
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Referência: Licitação Tomada de Preços n° 04.00I/2022TP/2022.
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ASSUNTO: INOBSERVÂNCIA A OBRIGATORIEDADE DE EXIGIR DOS LICITANTES
REGISTRO NO CRA-CE E COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DAS EMPRESAS
LICITANTES E DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Atenciosamente,
Luana Evangelista Lopes.
Advogada
OAB/CE 40.540
(88) 99711-0079
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUJXADÁ, SRA. MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA.

Referência: Licitação Tomada de Preços no 04.00I/2022TP/2022.

ASSUNTO: INOBSERVÂNCIA A OBRIGATORIEDADE DE EXIGIR DOS LICITANTES
REGISTRO NO CRA-CE E COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DAS EMPRESAS
LICITANTES E DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA-CE, Autarquia Pública
Federal criada pela Lei n°4.769/65, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°09.529.215/0001-79, com
endereço situado à rua Dona Leopoldina, 935, Centro, Fortaleza-CE. neste ato representado por
sua assessora jurídica, LUANA EVANGELISTA LOPES, brasileira, advogada, OAB/CE n°
40.540, endereço eletrônico: juridico®craceara.org.br , vem, mui respeitosamente, apontar
irregularidade no ato da Pregoeira da Prefeitura Municipal de Quixada/CE, responsável pelo
procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 04.00I/2022TP/2022.

DO ATO COMBATIDO:

Conforme o Edital, foi agendado para o dia 31 de janeiro de 2022 às 09h00min, a
abertura das propostas da Licitação Tomada de Preços n° 04.00I/2022TP/2022.
A licitação tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS PARA
Ruo Dono Leopoldino. ri' 935. Centro - CEP 60. 1 IQOQ- FØflolezo/CE
Fone: 65) 3421-0909 . E-moil: doniel.boItOso ëcroceoro.org.b - Sue: www.croceoro.Org.b
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SELEÇÂO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE
NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUIXADÁ, BEM COMO O PROCESSO SELETIVO PARA O
PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS.
Tais tarefas delimitam o interesse de agir do Conselho Regional de
Administração do Ceará (CRA- CE), por serem atividades que têm como essência a
Administração e Seleção de Pessoal (locação de mão de obra), portanto, as empresas que
terceirizam esse tipo de serviço, que podem ser voltadas ao fornecimento de pessoal para
terceirização de mão de obra, dentre outros, desenvolvem uma ampla gama de atividades na
área da Administração de Recursos Humanos, tais como o recrutamento, seleção,
treinamento e gerenciamento do pessoal envolvido, conforme se vislumbra nos itens constantes
das obrigações contratuais previstas no Edital e em seus anexos.

DO CONTEÚDO ILEGAL DO ATO:

Imperioso observar-se, o item que trata de "DA HABILITAÇÃO", e mais
precisamente, no subitem 4.2.4 relativa à "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA", onde não possui a
exigência legal de comprovação pela empresa participante, do Registro junto ao Órgão
profissional Competente, no caso o Conselho Regional de Administração do Ceará - CRAÇ, além de comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, à qual deveria ser atendida
por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, averbados
por este CRA-CE.
A matéria ora discutida já fora apreciada pelos Tribunais de nosso sistema jurídico,
o Tribunal Regional Federal da V Região - TRF3, nos autos do processo no
00081941220144036100, veja:
REGIONAL , DE
CONSELHO
ADMINISTRATIVO.
ICA.
ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO. ATIVIDADE BS
Rijo Dono 1eopoIdno, n° 935. Centro - CEP 60-110-010 - Fortoezo/CE
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RECRUTAMENTO, SELECÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL.
LEI N°6839/80. ARTIGO ló. LEI N°4.769/65. ATIVIDADE BÁSICA
ATINENTE À ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO CONFIGURADA.
REGISTRO. NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A questão
debatida nos presentes autos refere-se à obrigatoriedade de inscricão
junto ao Conselho Retjonal de Administrado do Estado de São
Pauto - CRAÍSP da empresa-autora. cujo objeto social é a "locação de
mão de obra temporária, fornecimento e gestão de recursos humanos
para terceiros, recrutamento, seleção e treinamento de pessoal e
prestação de serviços de mão-de-obra a terceiros'. 2. A atividade básica
desenvolvida pela empresa é típica do profissional da área da
administração, cabendo, portanto, a exigéncia de registro junto ao
respectivo conselho fiscalizatório. POROCANTO A ATIVIDADE DE
RECRUTAMENTO E .SELECÃO DE PESSOAL INSERE-si: NO
ROL DE ATIVIDADES PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N°
4.769165.3. Apelação provida.
(TRF-3 - AC: 00081941220144036100 SP, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 21/06/2017. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: eDJF3 Judicial 1 DATA:30/06/2017)
Grifos nossos

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 4' Região, nos autos do
processo n° 50069911920194047201 SC 5006991-19.2019.4.04.7201. Relator: RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO. BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DEPARTAMENTO DE
PESSOAL. REGISTRO. NECESSIDADE. - Demonstrado, na descrição
do cargo, que Bacharel em Administração desempenha atividades
típicas de administrador, como recrutamento e seleção de mão de
(item '1,' do an. 20 da Lei n° 4.769/65), necessário o registro no
CRA - O grau de bacharel e o desempenho de atividades típicas de
administração justificam a necessidade de inscrição no Conselho, assim
como ocorre, por exemplo, com médicos, advogados e engenheiros que
desempenham suas atividades em empresas não dedicadas à atuação no
campo da medicina, do direito e da engenharia, mas que ainda assim
estão obrigados a registro nos respectivos entes de fiscalização do
exercício profissional - A obrigatoriedade de inscrição, em se tratando
de pessoa física, não está necessariamente vinculada à atividade fim da
empresa na qual desempenhadas as atividades profissionais típicas.
(TRF-4 - AC: 50069911920194047201 SC 5006991-19.2019.4.04.7201,
Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de
Julgamento: 09/12/2020, QUARTA TURMA)
Grifos nossos
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Nos autos do processo n° 00130677620174025001. do Estado de Espirito Santo,
manteve o entendimento firmado acima, observe:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO. INSCRIÇÃO. LEI N° 4.769/65. DECRETO
N° 61.934/67. ATIVIDADE BÁSICA PRIVATIVA DE
ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO
DE CLASSE. 1. Trata-se de demanda em que a Autora, por entender
que não exerce atividades próprias de Administrador, pretende o
cancelamento do auto de infração lavrado pelo CRA/ES, em que o
Conselho de Classe lhe aplicou penalidade por supostamente exercer
atividade de administração, sem o devido registro junto ao CRA. 2. A
teor do art. lO da Lei n° 6.839/80, diploma normativo que trata do
registro de empresas em entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões, a atividade básica desenvolvida pela sociedade é o critério
utilizado para constatar a existéncia, ou não, da obrigatoriedade de
inscrição nos conselhos profissionais. 3. Do confronto entre as
atividades relacionadas pela empresa Solto Contaci Center como sendo
exercidas pela Autora no cargo de Gerente de RH, notadamente o
"recrutamento e seleção de pessoar, e as atividades listadas no art. 2,
b, da Lei n° 4769/65. que dispõe sobre o exercício da profissão de
técnico de administração, verifica-se que a Autora exerce dentre as suas
atividades na referida empresa atividade privativa de profissional de
administração, o que justifica a atividade Oscalizatória do CRA e a
penalidade por ele imposta. 4. Provimento da Remessa Necessária.
(TRF-2 - REOAC: 00130677620174025001 ES 001306776.2017.4.02.5001, Relator: FLAVIO OLIVEIRA LUCAS. Data de
Julgamento: 23/02/2018, 8' TURMA ESPECIALIZADA. Data de
Publicação: 01103/2018)

Da leitura das atribuições previstas no Edital, identificamos que as mesmas são de
competência do profissional de Administração, previsto na Lei n° 4.769 de 1965, Que dispõe
sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração, e dá outras providências, diz no

art . 2°, in verbis:

Art. 2° A atividade profissional de Administrador será exercida,
como profissão liberal ou não, mediante:"'
a) (..)
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento.
Implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos da
Administração, tomo administração e seleção de pessoal,
organização e métodos, orçamentos, administração de material,
mercadológica,
administração
administração
financeira,
administração de produção, relações industriais, bem como outros
campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos.
(grifo nosso).
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Nesse mesmo contexto, apresentamos o Artigo

30

do mesmo diploma legal,

acima mencionado, veja:
"Art. 30 - A atividade profissional do Administrador, como profissão,
liberal ou não, compreende: a) elaboração de pareceres, relatórios,
planos, projetos, arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de
conhecimentos inerentes às técnicas de organização;
b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento,
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de
administração geral. como administração e seleção de pessoal,
organização, análise, métodos e programas de trabalho, orçamento.
administração
de
material
e
financeira,
( ... )
d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou superior
assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da
Administração pública ou de entidades privadas, cujas atribuições
envolvam principalmente, a aplicação de conhecimentos inerentes às
técnicas
de
administração;
Parágrafo único - A aplicação dos disposto nas alíneas "c", "d" e "e"
não prejudicará a situação dos atuais ocupantes de cargos, funções e
empregos, inclusive de direção, chefia, assessoramento e consultoria no
Serviço Público e nas entidades privadas, enquanto os exercerem.

Igualmente, destacamos o Artigo 14 da Lei n° 4769/65, que regulamenta que
somente poderão exercer a profissão de Administrador aquele que possuir registro no
CRA, sob pena de ilegalidade, veja:

Ari 14. Só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os
profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A.. pelos quais será
expedida a carteira profissional.
1° A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da DrOfissão
de Técnico de Administracão.
§ 20 A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício
profissional, de carteira de identidade, e terá fé em todo o território
nacional.
Grifos nossos

Dá analise nota-se que as atribuições descritas e o campo de abrangência são
conexas ao profissional e/ou tecnólogo em Administração, ora objeto da presente Seleção
Pública, nada mais são que todas as complexidades estudadas pelos Administradores e
Tecnólogos em seus bancos acadêmicos, observada suas adaptações, portanto, o profissional da
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Administração ó quem tomará as decisões mais conscientes e, consequentemente, ocasionará
mais eficiência e eficácia aos serviços prestados junto ao Município.
Portanto, como defensores da aplicação da Lei 4.769/65 e seus campos
privativos de atuação, vimos pelo presente requerer à Vossa Senhoria, revendo o próprio ato,
que julgue procedente as razões elencadas e realize a retificação no Edital, passando a exigir o
registro das empresas licitantes no Conselho Regional de Administração.
Requer, em não sendo de imediato reformado o ato, que suspenda a Seleção,
para que não haja impugnações judiciais que atrapalhem o bom andamento da Administração.
Do contrário, nada mais nos restará senão, a tomada das medidas cabíveis e o ingresso na esfera
judicial para resguardar os interesses desta Autarquia Pública Federal e dos seus associados.
Exercendo assim o nosso múnus público, que se define na fiscalização da profissão do
administrador e na garantia da boa, correta e legal prestação desses serviços à sociedade em
geral.
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos da mais elevada e estima
consideração de estirpe.
Nestes termos.
Pede e espera deferimento.
Fortaleza/CE, 13 de janeiro de 2021.
LUANA EVANGELISTA
LOPESt0705605310

LU&'M (VMCIL6TA

Luana Evangelista Lopes
Assessora Jurídica cio CRA-CE
OAB/CE n° 40.540
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS PARA SELEÇÃO DE
CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL
FUNDAMENTAL.

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO.
Requerente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ N
099.529.215/0001-79.

DA IMPUGNAÇÃO

A Presidente da Comissão de Licitações do Município de Quixadá-CE em resposta a
impugnação ao instrumento convocatório formulada pelo CONSELHO REGIONAL DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ-CRA, no âmbito do Edital de Tomada de Preços

Ø

04.001/2022-TP, com base no Art. 41, §2, da Lei n2 8.666/93, apresenta resposta as indagações
formuladas.

DOS FATOS

O CRA/CE

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, interpôs,

-

tempestivamente, impugnação ao edital, alegando, em síntese, o seguinte:
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Tais tarefas delimitam o interesse de agir do Conselho Regional de
Administração do Ceará (CRA- CE). por serem atividades que têm como essência a
Administração e Seleção de Pessoal (locação de mio de obra), portanto, as empresas que
terceinzam esse tipo de serviço, que podem ser voltadas ao fornecimento de pessoal para
terceüizaçâo de mão de obra, dentre outros, desenvolvem uma ampla gama de atmdades na
área da Administração de Renu'sos Humanos, tais como o recnitanno. seleção.
treinamcito e gerencianrnto do pessoal eiwolvido, ccchme se vislumbra is item constantes
das obrigações contratuais previstas no Edital e em seus anos.

Neste contexto a impugnante se insurge contra a ausência de exigência de que as
empresas participantes possuam registro naquele conselho, alegando que as atividades a serem
contratadas se inserem no âmbito das competências do órgão classista,
Neste senda, é certo que o edital deve atender as normas que regem as atividades
profissionais, conforme passaremos a analisar:

DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Administração deve procurar sempre o fim
público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos
Tais princípios norteiam essa atividade administrativa, impossibilitando o administrador
de fazer prevalecer sua vontade pessoal, e impõem ao mesmo o dever de pautar sua conduta
segundo as prescrições legais.
No campo das licitações, estes princípios importam, principalmente, que o
administrador observe as regras que a lei e o instrumento convocatório traçaram para o
procedimento, tratando-se, pois, de verdadeira garantia ao administrado, na medida em que são
evitados subjetivismos e preferências.
Neste sentido, a Lei n2 8.666/93 prescreve, in verbis:

PREFEITURA DE

,

QUIXADA
Comissão de Licitações
-'--- P C--,
Art. 39 A licitação destina-se a garantir a observância do principio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

No caso que ora se cuida, a impugnante insurge-se em face da inexistência na
qualificação técnica do edital, do registro ou inscrição na entidade profissional competente.
Quanto ao registro das empresas junto ao CRA-CE, a análise merece ser mais detida.
Trata-se de exigência que possui a sua viabilidade variável de acordo com o objeto do certame,
sobre a qual os Tribunais e as Cortes de Contas já se pronunciaram repetidamente.
Partindo do disposto no art. 12 da Lei 6.839/80, de onde se depreende que a
obrigatoriedade de inscrição de empresas em determinado Conselho Profissional deve ser ditada
pela sua "atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços", o Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento que o registro de empresas em determinado Conselho somente será
obrigatório em relação à sua atividade preponderante ou external.
Dessa forma, a inscrição de pessoa jurídica perante o Conselho Regional de
Administração é devida quando há a exploração das atividades de administração, seja praticando
atividade fim privativa, seja prestando esses serviços profissionais a terceiros, consoante se observa
no objeto do certame, havendo a impugnação demonstrado nexo entre as atividades a serem
licitadas e as competências do Conselho de Administração.
Isto posto, com base na previsão legal das normas disciplinadoras da licitação, concluise, que no caso em análise, as razões apresentadas pela Impugnante devem ser acolhidas, uma vez
que restou demonstrado que o objeto do certame guarda estreita relação com as atividades regidas
pelo Conselho Regional de Administração.
Deste modo, tendo em vista que restou demonstrado que a exigência editalícia objetiva
atender ao principio da legalidade, atendendo ao regular exercício da profissão, passamos a decidir.

1

REsp 932.978/SC, Rei. Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008.

o
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DA RESPOSTA

Diante do exposto, a Presidente da Comissão de Licitações, decide por CONHECER A
PRESENTE IMPUGNAÇÃO, para no mérito julgar PROCEDENTE, pelas razões de fato e de direito
aqui expostas.
Fica por este instrumento ADIADO o certame de Tomada de Preços n2 04.001/2022-TP, a
fim de que sejam promovidas as respectivas alterações no instrumento convocatório, para que se
realize a posterior republicação.

Quixadá-CE, 17 de janeiro de 2022.

Mirlla Maria tdanha Lima
Presidere da CPI-
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TOMADA DE PREÇOS N° 04.001/2022-TP
Rubrica)
COMISSÃO D(
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Julgamento de Recurso Administrativo

1

Ratificamos o posicionamento da Comissão de Licitação do Município
de Quixadá, quanto aos procedimentos processuais e de julgamento acerca da Tomada
de Preços n°04.001/2022 - TP, principalmente no tocante a CONHECER A PRESENTE
IMPUGNAÇÃO, para no mérito julgar PROCEDENTE.

Sendo o que nos consta, subscrevemo-nos.

Quixadá - Ce, 17 de janeiro de 2022.

obeiiãtlycia)de Sã Félix
Secretaria de Administração
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ADENDO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N2 04.001/2022-1V

91

-

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, com sede na TrâVribsé Jorge
Matias, s/n, bairro Campo Velho, em Quixadá, Estado do Ceará, através da Presidente da Comissão de
Licitação, faz saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório n2
04.001/2022-TP, na modalidade Concorrência Pública, conforme o que se segue:
1- DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL
ONDE SE LÊ:
8. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO,
DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DO VENCEDOR
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELOS ORDENADORES/AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME
DISPÕE O ART. 72, § 22, INCISO 1 DA LEI N2 8.666/93):

8.1. Comprovação de que a PROPONENTE possui como Responsável Técnico (ADMINISTRADOR) em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional de nível superior,
registrado na entidade profissional competente detentor de atestado de responsabilidade técnica.
8.1.1. No caso de o responsável técnico não Constar na relação de responsáveis técnicos junto à entidade
profissional competente, deverá ser demonstrado que pertence ao quadro da empresa através de um dos
seguintes documentos:
a) cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos
de admissão e rescisão, juntamente com o termo de abertura do livro de registro de empregados, quando
se tratar de empregado.
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do contrato social.
c) Contrato de Prestação de Serviço averbado pelo órgão competente, válido na data prevista para a
entrega dos envelopes do procedimento licitatório, com profissional de nível superior formado em
Administração de Empresas, devidamente atestado pela entidade profissional competente.
8.2. Declaração que indique as instalações e os equipamentos computacionais e gráficos disponíveis para
uso e que garantam a qualidade e absoluto sigilo necessários à preparação, impressão e correção das
provas e classificação dos candidatos. A licitante deverá escrever os tipos de equipamentos disponíveis
para seu uso interno.
LEIA-SE:
8. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO,
DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DO VENCEDOR
(EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA AUTORIZADO PELOS ORDENADORE5/AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME
DISPÕE O ART. 72, § 2, INCISO 1 DA LEI N2 8.666/93):

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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8.1. Comprovação de que a PROPONENTE possui profissional de nível superior, registrado no Conselho
Regional de Administração - CRA, detentor de atestado de responsabilidade técnica.
8.1.1. No caso de o responsável técnico não constar na relação de responsáveis técnicos junto à entidade
profissional competente, deverá ser demonstrado que pertence ao quadro da empresa através de um dos
seguintes documentos:
a) cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos
de admissão e rescisão, juntamente com o termo de abertura do livro de registro de empregados, quando
se tratar de empregado.
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do contrato social.
c) Contrato de Prestação de Serviço averbado pelo órgão competente, válido na data prevista para a
entrega dos envelopes do procedimento licitatório, com profissional de nível superior formado em
Administração de Empresas, devidamente atestado pela entidade profissional competente.
8.2. Declaração que indique as instalações e os equipamentos computacionais e gráficos disponíveis para
uso e que garantam a qualidade e absoluto sigilo necessários à preparação, impressão e correção das
provas e classificação dos candidatos. A licitante deverá escrever os tipos de equipamentos disponíveis
para seu uso interno.
8.2. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Administração - CRA.
2— DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA
ONDE SE LÊ:
26. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO,
DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DO VENCEDOR
26.1. Comprovação de que a PROPONENTE possui como Responsável Técnico (ADMINISTRADOR) em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional de nível superior,
registrado na entidade profissional competente detentor de atestado de responsabilidade técnica.
26.1.1. No caso de o responsável técnico não constar na relação de responsáveis técnicos junto à
entidade profissional competente, deverá ser demonstrado que pertence ao quadro da empresa através
de um dos seguintes documentos:
a) cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos
de admissão e rescisão, juntamente com o termo de abertura do livro de registro de empregados, quando
se tratar de empregado.
b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do contrato social.
c) Contrato de Prestação de Serviço averbado pelo órgão competente, válido na data prevista para a
entrega dos envelopes do procedimento licitatório, com profissional de nível superior formado em
Administração de Empresas, devidamente atestado pela entidade profissional competente.
26.2. Declaração que indique as instalações e os equipamentos computacionais e gráficos disponíveis
para uso e que garantam a qualidade e absoluto sigilo necessários à preparação, impressão e correção

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho. 63907-010 - Quixadá-CE
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das provas e classificação dos candidatos. A Iicitantdisponíveis para seu uso interno.

rá escrever os tipos de equipamentos

LEIA-SE:
26. COMPROVAÇÃO DE POSSUIR EQUIPE TÉCNICA PARA FINS EXCLUSIVAMENTE DE CONTRATAÇÃO,
DEVENDO SER EXIGIDO APENAS DO VENCEDOR
26.1. Comprovação de que a PROPONENTE possui profissional de nível superior, registrado no Conselho
Regional de Administração - CM, detentor de atestado de responsabilidade técnica.
26.1.1. No caso de o responsável técnico não constar na relação de responsáveis técnicos junto à
entidade profissional competente, deverá ser demonstrado que pertence ao quadro da empresa através
de um dos seguintes documentos:
a)
cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos
de admissão e rescisão, juntamente com o termo de abertura do livro de registro de empregados, quando
se tratar de empregado.
b)O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do contrato social.
c)Contrato de Prestação de Serviço averbado pelo órgão competente, válido na data prevista para a
entrega dos envelopes do procedimento licitatório, com profissional de nível superior formado em
Administração de Empresas, devidamente atestado pela entidade profissional competente.
26.2. Declaração que indique as instalações e os equipamentos computacionais e gráficos disponíveis
para uso e que garantam a qualidade e absoluto sigilo necessários à preparação, impressão e correção
das provas e classificação dos candidatos. A licitante deverá escrever os tipos de equipamentos
disponíveis para seu uso interno.
26.3. Registro ou inscrição da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Administração - CRA.
3— DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO
3.1 - A sessão marcada para o dia 31 de janeiro de 2022, às 09:00hs, fica remarcada para o dia 08 de
fevereiro de 2022, às 09:00hs.
4- DOS DEMAIS ASSUNTOS
4.1 - Todos os demais assuntos inerentes ao Edital, seus anexos, não mencionados neste ADENDO,
seguem inalterados.
Quixadá/CE, 17 de janeiro de 2022.

ycy
Mirila Mariaaldanha Lima
Presidente da Cmlssâo de Licitação

Trav. José Jorge Matias, s/N
Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ADENDO AO EDITAL

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao Disposto na Lei
Federal n2 8.666/93 e alterações posteriores, que o Adendo ao Edital do Processo
Administrativo n2 04.001/2022 - TP, foi publicado através de afixação no flanelógrafo
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixadá/CE, 17 de janeiro de 2022.

Mirlia MarMaIdanha Lima
Presidente da CPIPL

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - QUixadã-CE
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Ali. l 0 - Fica decretado ponto facultativo municipal o dia 20 de janeiro
de 2022, quinta-tbira. cm homenagem a "São Sebastiã&. Padroeiro do
distrito de Mulungu.nas unidades administrativas da Prefeitura
Municipal de Piquei Carneiro situadas nesse distrito.
An. 20 - Este Decreto entra cm vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Paço da Prefeitura Municipal de Piquei Carneiro, aos 18 de janeiro de
2022.
8ISMARCK BARROS BEZERRA
Prefeito
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$.EOUERIMENTO DE LICENCA AMBIENTAL
Valdir Cordeiro Leite
Torna público que REQUEREU a Autarquia de Meio Ambiente de
Quiterianópolis - AMAQ uma Licença Única para a atividade de
criação de animais sem abate - ovinos. localizado no município de
Quiterianõpolis-CE. no Sitio Trevo, Zona Rural. Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de
Licenciamento da AMAQ.
RECEBIMENTO DA LICENCA

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código ldentiflcador:925D0A47
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AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

REQUERIMENTO DE LICENCA AMBIENTAL
'Juvênclo Costa Neto
"Torna público que REQUEREU a Autarquia de Meio Ambiente de
Quitenanópolis - AMAQ uma Licença Unica para a atividade de
criação de animais sem abate. sumos, localizado no município de
Quiterianópolis-CE. no Distrito São Francisco, Zona Rural. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da AMAQ.
RECEBIMENTO DA LICENCA
Juv&cio Costa Neto
Toma público que RECEBEU da Autarquia de Meio Ambiente de
Quiterianôpolis - AMAQ a Licença Unica de N' 06212021 com
validade até 24062023 para atividade de criação de animais sem
abate. sumos, localizado no município de Quiterianópolis - CE. no
Distrito São Francisco. Zona Rural. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da
AMAQ.

Valdir Cordeiro Leite
Torna público que RECEBEU da Autarquia de Meio Ambiente de
Quitcrianópolis - AMAQ a Licença Unica de M 121/2021 com
validade até 02308'2023 para atividade de criação de animais sem
abate - ovinos localizado no municipio de Quiterianópolis - CE. no
Sitio Trevo. Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da
AMAQ.
Publicado por:
Vara Mana Maia de Oliveira
Código Identlflcador:4D556897
SECRETARIA DE GOVERNO
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUITERIANÓPOLIS - AVISO DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS. A CPI- convoca os licitantes
participantes habilitados e demais interessados para a abertura dos
envelopes contendo as Propostas de Preços da Tomada de Preços N°
057/2021 que ocorrerá no dia 20/01/2022 às 09h. Objeto: Locação de
software e equipamentos para armazenamento de documentos digitais
para diversas secretarias do Município de Quitcrianópolis - CL.
Maiores informações pelo Telefone: (88) 3657-1064,
Quiterianõpolis - CE. IS de janeiro de 2022
JOSÉ ITALOAL VES COSTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Vara Maria Maia de Oliveira
Código Identlflcador:EFIFAF2B
AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAI.
REQUERIMENTO DE LICENCA AMBIENTAL
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA
Toma público que REQUEREU a Autarquia de Meio Ambiente de
Quiterianópolis - AMAQ uma Licença Unica para a atividade de
Apicultura. localizado no município de Quiterianôpolis-CE. no Sitio
Pontal 1. Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQ.
RECEBIMENTO DA LICENCA
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA
Torna público que RECEBEU da Autarquia de Meio Ambiente de
Quiterianõpolis - AMAQ a Licença Unica de N 0902021 com
validade até 14/07/2023 para atividade de Apicultura. localizado no
rnunlctplo de Quitcrianópolis - CL. no Sitio Pontal 1. Zona Rural. Foi
determinado o cumprimento das extgõncias contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da AMAQ.
Publicado por:
Vara Maria Maia de Oliveira
Código ldentiftcador:E67376 1F
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Publicado por:
José traio Alvcs Costa
Código tdenhificador:DA8E3B915
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUUCADÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO - ADENDO AO EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão
Permanente de Licitação faz saber a todos que. se acha aberto o
ADENDO AO EDITAL e AO TERMO DE REFERÊNCIA do
Processo Licitatório Tomada de Preços n° 0400112022-TP. cujo
Objeto é: contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de planejamento, organização e realização de
processo seletivo de prosas para seleção de candidatos para
provimento de vagas em cargos de nisel superior, nível médio e de
nível fundamental da prefeitura municipal de Quisadá. bem corno
o processo seletivo para o preenchimento dos cargos de agente
comunitário de saúde c de agente de combate as endemias
Originariamente prevista para ocorrer no dia 31 de janeiro de 2022. ás
09h00m,n. e REMARCADA para o dia 08 de fevereiro de 2022. ás
O9hOOmin.
MIRLLA MAMA SALDA PINA LIMA.
Presidente da CPL.

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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Publicado por.
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identtfkador:488539DD
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Municipio de
Quixadá. através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Meio
Ambiente e Serviços Públicos, torna público o extraio do 6° Termo
Aditivo ao contrato n° 2017.06.09.0ISEDUMASP. resultante da
Dispensa de Licitação no 2017/0I6SEDUMASP - CONTRATANTE:
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços
Públicos. CONTRATADO: José Ediel Barbosa. CPF ri0
25842340330. OBJETO: locação de imóvel situado à Avenida
Juscelino Kubltscbek. C 764. Alto São Francisco. para
funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano. Siclo Ambiente e Serviços Públicos. O presente Termo
Aditio tem por objeto prorrogar o prazo de vigéncia do contrato
original pelo periodo de 12 meses a partir de 01 de janeiro de 2022.
Signatário: Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Data da
assinatura: 23 de dezembro de 2021.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identlfleador:83773 182
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribt1
que lhe são conferidas pela Lei Organica do Municipio de Qui

4&
t

Considerando a necessidade da Administração Pública de organizar e
padronizar os procedimentos administrativos referentes às Dispensas
de Licitação na PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). prevista no artigo
24. incisos 1 e H. da Lei Federal n° 8.666/1993. de 21 de junho de
1993:
RESOLVE:
Art. V. NOMEAR a Comissão Especial de Dispensa de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA (SECRETRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), que será composta dos seguintes
servidores:
PRESIDENTE: Eta Brito de Oliveira - Matricula 918719
MEMBRO: Manoel Brito Moreira - Matricula 800066
MEMBRO: José Wilton de Asnada - Matricula 814113
Ali. 2°, A Comissão ora instituiria será responsável pela organização e
padronização dos processos administrativos, referentes is Dispensas
de Licitação na PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
(SECRETRARJA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), prevista no artigo
24. incisos 1 e II da Lei Federal n° 8.666/1993. de 21 de junho de
1993.
Ali. 3. Esta podaria entrará em vigor a partir da data de sua
assinatura e vigerá até o dia 31/1212022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Municipio de
Quixadã, através da Secretaria Municipal de Educação, toma público
o extrato do Contraio n° 08.008/202I-OISME resultante do Pregão
Eletrônico n° 08.00812021: Valor Global: R$ 38.500.00.
CONTRATADA: CACTUS - Locação, Serviços e Comércio
LTDA. através de seu representante legal, o Sr. Hélio Pessoa de
Carvalho Filho. OBJETO: aquisição de equipamento de
informática e mobiliários destinados à Implantação de IS (quinze)
laboratórios de informática, para atender as necessidades da
Secretaria da Educação de Quixadá/Ce. Prazo de vig&ncia do
contraio: até 31 de dezembro de 2021. Data da assinatura do Contrato:
27 de dezembro de 2021. Assina pela contratante: Secretária
Municipal de Educação, a Sra. Verúzia Jardim de Queiroz.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identlflcador:57C3C769
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Municipio de
Quixadá, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público
o extrato do Contrato uf 08.00212021 -01 SME resultante do Processo
Administrativo de Adesão n° 08.002'202 1-API: Valor Global: R$
853.984.00. CONTRATADA: 7SERV Gestão de Bcneftcios Eireli,
através de seu representante legal. o Sr. Francisco Evandro de Souza
Júnior. OBJETO: contratação de empresa para o gerenclamento do
fornecimento de combustíveis e serviços com manutenção
corrctha e prc;eniiva de veículos por meio de cartão magnético
micro processado (com cbip ou magnético) para suprir as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de QuixadáCc. Prazo de vigõncia do contrato: 12 meses. Data da assinatura do
Contrato: 30 de dezembro de 2021. Assina pela contratante: Secretária
Municipal de Educação, a Sra. Verúzia Jardim de Queiroz.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identiflcador:2568659A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N°06.01.003/2022

PORTARIA N°06.01.001/2022 - SME

Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Quixadá-CE, 06 de janeiro de 2022.
VER UZIA JARDIM DE QUEIROZ
Secretária Municipal da Educação
Publicado por:
Helaine Oliveira Nunes
Código Identificador:60C7 1856
SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ. O Municipio de
Quixadá. através da Secretaria de Saúde torna público o extrato das
Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico n°
00.007/2021-PER?: C 00.001/2021-A-SRP - Valor Global:
R$3.437.890,91 - CONTRATADA: Mixturi Comércio e Serviço
Eireli, através de sua representante legal. a Sra. Adricle Augusto da
Silveira Vidal; n 00.007/2021-B-SRP - Valor Global: R$ 196.063,19
- CONTRATADA: MA Comércio e Distribuidora de Alimentos
LTDA, através de seu representante legal. o Sr. Márcio Augusto
Alertar Rolim. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de
Saúde. OBJETO: Registro de Preços visando futuras e eventuais
contratações para aquisição de materiais de construção.
hidráulicos e elétricos para atender as demandas das diversas
secretarias do município de Quixadá/Ce. Prazo de vigência. 12
(doze) meses contados a partir de suas assinaturas. Assinam pela
contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Lady Diana Arruda Mota.
Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 13 de janeiro de
2022.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentlflcador:5 17E0761
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELA
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

www.diariomunicipaI.com.br/aprecc
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