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MPUGNAÇÃO INSTITUTO LEGATUS - Licitação Tomada de Preços n° 
04.00112022TP12022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
4 mensagens 	- 

Gabriel. Aguiar <advgabrielaguiaroutlook.com> 
Para: "Iicitacao©quixadace.gov.br  <Iicitacao©quixada.ce.gov.br> 
Cc: Abel Landim <abel.landim@hotnlail.com> 

Bom dia, 

4,t MUFfr4%. 
S 	ç\S•- 

k. \ ,0»S 'F. 

19 de janeiro de 2022 20:18 

Aos Cuidados da Sra. Mirlia Saldanha Lima e demais membros da Comissão Permanente de 
Licitação. 
Favor, confirmar o recebimento. 

Referência: Licitação Tomada de Preços n° 04.00 112022TP12022. 
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE ESTIMATIVO DE INSCRITOS 

Atenciosamente, 

Gabriela Aguiar 
Diretora Jurídica 
Instituto Legatus 

Livre de vírus. www.avast.com. 
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tégatuS  
ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE, 

Referência: IMPUGNAÇÃO À TOMADA DE PREÇOS N°04.001/2022 - TP 

INSTITUTO LEGATUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Fidalma 

Boavista Gondim, 2361, em Teresina, Estado do Piauí, inscrito no CNPJ sob o n9 

19.573.076/0001-34, por meio de seu Diretor abaixo subscrito, vem, na forma da legislação 

vigente, impetrar a presente 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

supracitado, que tem por objeto a 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 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. 

1 DA ADMISSIBILIDADE 

A doutrina aponta como pressupostos para essa espécie de recurso administrativo, 

cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida, a manifesta tempestividade, a 

inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório. 

De acordo o art. 41, §§ 1 e 2 da Lei n 8.666/1993, qualquer cidadão poderá 

impugnar os termos do edital até cinco dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos 
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CÓ gatu 
envelopes de habilitação e se licitante, poderá fazer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura de tais envelopes. 

A data para abertura dos envelopes foi fixada para o dia 08 de fevereiro de 2022, 

segundo o adendo ao Edital em questão publicado dia 17/01/2022. 

Tem-se, pois, que a presente impugnação é tempestiva. 

Preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a petição é 

fundamentada e contém o necessário pedido de reforma. 

II DA RAZÃO DA REFORMA 

11.1 DA AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

O objeto do Edital ora impugnado é a contratação de empresa especializada no 

planejamento, organização e realização de processo seletivo. 

Ao dispor sobre os itens que a proposta de preços deverá conter, o edital estabelece 

em seu subitem 5.2.4: 

"5.2.4 — Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em 

algarismos e por extenso ( ... )" 

Ainda no instrumento convocatório, diz-se que a empresa contratada será 

remunerada de acordo com a quantidade de inscritos no processo seletivo, sendo o valor 

pago todo aquele arrecadado com as taxas de inscrições, não cabendo ao contratante arcar 

com nenhum valor, conforme prevê o subítem 14.2: 

"14.2. O valor pago a CONTRATADA será todo aquele arrecadado com as taxas 

de inscrições não cabendo ao CONTRATANTE arcar com nenhum valor". (sic) 

No Anexo 1, que traz o Termo de Referência, o Item 7 tem o título "DAS INSCRIÇÕES, 

DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS". Não há, entretanto, qualquer valor de 

referência das inscrições, tampouco estimativa de candidatos inscritos. 
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Por sua vez, no Modelo da Proposta de Preços, disponível no Anexo II, pede-se o 

valor global da proposta, sem especificar a forma de cálculo desse valor global, uma vez que 

não há uma estimativa de candidatos inscritos. 

Ou seja, a despeito de o modo de pagamento adotado pelo edital é legal e usual, em 

nenhum momento o edital estabelece uma forma objetiva de julgamento das propostas de 

preços! 

Qual o preço a ser apresentado? O valor por candidato inscrito? Esse valor deve ser 

apresentado por cargo, por nível de escolaridade, ou será somente um para todos os 

cargos? Se o julgamento é pelo valor global, qual a estimativa de inscritos para o cálculo 

do valor global, considerando o valor unitário de cada candidato? E os casos de isenção de 

pagamento da taxa de inscrição? 

O Estatuto das Licitações (lei n9 8.666/93) estabelece: 

"Art. 3A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

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." (grifei) 

O julgamento objetivo vincula a Administração na apreciação das propostas aos 

critérios estabelecidos previamente no edital, de modo que, no curso da licitação, não 

poderá a Administração se valer de critérios desconhecidos para aferir a aceitabilidade ou 

realizar o julgamento das propostas. 

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Contas da União em diversos julgados, 

como no Acórdão 3622/2011, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que ressaltou a 

obrigatoriedade de, nos procedimentos licitatórios, se elaborar "editais com disposições 
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claras e parâmetros objetivos para o julgamento das propostas, em observância ao art. 40, 

inciso VII, e art. 44, ambos da Lei 8.666/93". 

Outrossim, a Lei n° 8.666/1993 prevê, em seu art. 40, 2,, inciso II a obrigatoriedade 

de orçamento estimado, ir, verbis: 

Art. 40( ... ) 

§ 22 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários; 

De acordo com a previsão da Lei de Licitações, toda licitação, inclusive de serviços, 

possui como pressuposto de validade a existência de um orçamento estimado em planilhas 

de quantitativos e preços unitários. 

A inobservância do instrumento convocatório com a legislação acima citada 

impossibilita a realização de uma proposta por parte do licitante, já que não há como prever 

uma estimativa de candidatos, ou sobre o que deverá ser cotado (valor unitário por inscritos, 

por inscrito em cada cargo, por nível de escolaridade?). 

Tal circunstância macula o certame e, consequentemente, todo o procedimento 

realizado. 

III DOS PEDIDOS 

Em face de todo o exposto, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta 

impugnação, com a disponibilização do edital aos interessados, com sua posterior 

republicação do novo texto pelos meios oficiais e remarcando-se nova data para a realização 

da licitação, para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento 

que se iniciará. 

Requer, ainda, que as razões aqui formuladas sejam processadas e, se não forem 

acolhidas, sejam motivadamente respondidas, não sem antes, serem apresentadas à 
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apreciação da D. Autoridade Superiora, consoante ao que rege o Princípio Constitucional de 

petição (CF/88, art. 52,  inc. LV). 

Requer, por fim, caso não seja atendida a presente impugnação, seja mantida a 

irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Teresina-PI, 19 de janeiro de 2022. 

(Assinado deforma digital) 

JOSÉ ABEL MODESTO PAES LANDIM 

Diretor Executivo 

JOSE ABEL MODESTO Assinado deforma digital por JOSE 

PAES CC 	 ABEL MODESTO PAES 

LANDIM:00817540431 

LANDIM:0081 7540431 Dados: 2022.01.19 19:57:43 -0300 
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Comissão de Licitação 	 j 

SEGUNDO ADENDO AO EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N2  04.001/2022-TP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, com sede na Trav. José 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 Tomada de Preços, considerando a impugnação do INSTITUTO LEGATUS 

conforme o que se segue: 

1- DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

7. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS 

7.1 - As inscrições para o processo deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão realizadas 
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da Contratada, disponível 24 horas, 
ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no 
ato da inscrição. 

LEIA-SE: 

7. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS 

7.1 	As inscrições para o processo deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão realizadas 
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da Contratada, disponível 24 horas, 
ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no 
ato da inscrição. O valor estimado da licitação é de 71.266,80 (setenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e 
oitenta centavos), para a quantidade estimada de inscritos abaixo: 

TEM ESPECIFICAÇÃO 
UNID QUANT. 

01 Inscrição para nível de escolaridade fundamental Serviço 200 

02 Inscrição para nível de escolaridade médio Serviço 200 

03 Inscrição para nível de escolaridade superior Serviço 200 

2— DAS ALTERAÇÕES DA MINUTA DA PROPOSTA, ANEXO II DO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR - 

UNID QUANT. V. UNIT V.TOTAL 

01 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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QU IXADA 
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VALOR GLOBAL - 

LEIA-SE: 

TEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR—R$ 

UNID QUANT. V. UNI1 V.TOTAI. 

01 
Inscrição 	para 	nível 	de 	escolaridade 

fundamental 
Serviço 200 

02 Inscrição para nível de escolaridade médio Serviço 200 

03 
Inscrição 	para 	nível 	de 	escolaridade 

superior 
Serviço 200 

VALOR GLOBAL - 

3— DAS ALTERAÇÕES DA MINUTA DO TERMO CONTRATUAL, ANEXO III DO EDITAL 

ONDE SE LÊ: 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QUANTIDADE V.UNIT. V.TOTAI. 

01 

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 

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 

MÊS 12 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE j 
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QU IXADA 
Comissão de Licitação 

LEIA-SE: 

(TEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR -  

UNID QUANT. V. UNIT V.TOTAL 

01 
Inscrição 	para 	nível 	de 	escolaridade 
fundamental 

Serviço 200 

02 Inscrição para nível de escolaridade médio Serviço 200 

03 Inscrição para nível de escolaridade superior Serviço 200 

VALOR GLOBAL - 

3—DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 

3.1 - A sessão marcada para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 09:00hs, fica remarcada para o dia 15 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, 24 de janeiro de 2022. 

MirilaM'arja Saldanha Lima 

Presidente da'tomissão de Licitação 

Trav. José Jorge Matias, 5/N 

Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE 
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resultante do Pregão Presencial n°  PP2019/0I3SEAD - 

CONTRATANTE: Secretaria de Administração. CONTRATADO: 

Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo do Ceará. OBJETO: contratação de 

Empresa/Instituição para a prestação de serviços de agente de 

integração visando o preenchimento de vagas de estágio para 

estudantes de nível médio, educação profissional e superior na 

Administração Municipal, de interesse da Secretaria de 

Administração do município de Quixadá. O presente Te~ 
Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato 

original pelo período de 02 meses a partir da data da assinatura. 

Signatária Contratante:Roberia Glicya de Sã Felix. Secretaria. Data 

da assinatura: 27 de dezembro de 2021. 

Publicado por: 
Francisco Ibiago Pessoa de Queiroz 

Código Identifleador:DFF5EI)OC 

IECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
$ECUNDO ADENDO AO EDITAL - TP 04.001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão 

Pennanente de Licitação faz saber a todos que. se  acha aberto o 

SEGUNDO ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatôrio Tomada 

de Preços ii°  04.001/2022-TV. cujo objeto é: contratação de empresa 

pari prestação de serviços especializados de planejamento, 

organização e realização de processo seletivo de provas pira 
seleção de candidatei para provimento de vagas em cargos de 

nível superior. nível médio e de nivel 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. Originariamente pre'ista para 

ocorrer no dia 08 de fevereiro de 2022. ás 09h00min. e 

REMARCADA para o dia 15 de fevereiro de 2022, às 09h00min. 

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 

Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador: DS3E6I 16 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 

Quixadá. através da Secretaria de Administração, toma público o 

extrato do 30  Termo Aditivo ao contrato n° 2019.03.13.OISEAD, 

resultante da Adesão à Ata de Registro de Preço n° 

CR22019/00IDUG - CONTRATANTE: Secretaria de Administração. 

CONTRATADA: Gonçalves - Locação. Construção e Eletrificação 

Eirelc - ME. OBJETO: contratação de serviços de locação de 

veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Administração de Quixadá. O presente Termo Aditivo tem por 

objeto prorrogar o prazo de vigência pelo penedo de 12 meses a partir 

de 01 de janeiro de 2022. Signatária ContrataatelRobcrta Glicya de 

Sã Felix. Secretária. Data da assinatura: 23 de dezembro de 2021. 

Publicado por: 

Francisco fliiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:8574A24C 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
12° EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO 

EDITAL N°002/202! - INGETI - RESULTADO DE 

HABILITAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA COMPOSIÇÃO 

DE BANCOS DE RECURSOS HUMANOS - EDITAL N 
002)2021 - INGETI 

RESULTADO DE HABILITACÃO 

J2°  EDITAL DE CONVOCA  ÀO PARA 
TEMPORÁRIA SELECÃO PÚBLICA SIMPLI 

' 

- DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CARGO: ORIENrADOR SOCIAL 
INSCRIÇÃO 1 NOME DO APROVADO 1 RISLLTADO 
1423 1 '°WOCAMPO5 A.'WLOSIO INABILITADOtAI 

2-DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

frAsco: ENFERMEIRO 
1L5Ca1C0  NOME DOAPIIOVADO RESULTADO 
1 1101  MASSA JARD€LIA ARAUJO DE SOIJtA INABI1.11 ADOÍAI 

NATALIA SILVA DE QUEIROI LIMA ISABIUTADO(AI 

CARGO: IECNICO DF.,,, RM ";.:M 
INSCRIÇÃO %I)tI. DO APROVADO RIStLTADO 
2010 NAYDIA I*AflOSA DE LIMA IIABILtTADO(A 

SI) 
G'M.1A DOS SKIIOS 

SILVA PAWLIIADO(AI 

114  IASNE EBIL? LEMOS 1* CASTRO HABILITADO4AI 

CARGO: TECXICO EM SACDC IVCAL 
INSCRIÇÃO tOME DO APROVADO RISVLTADO 

60 
T)IAYNAM CAVALCANTE LODO DE 
CARVAlHO HABILIrAP0.AI 

no MASSA ILMA MASTINS DE QUEIROZ HABIUTADO.A} 

3 DOS CARGOS — SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

CARGO: IECNIC'O EM SAlDE ULCAL 
INSCRIÇÃO NOME DO APROVADO RFSVI.TADO 

.4 
GABRIEL 	CRY5TLkN 	It*NAJMDES 
TERREIM IIADILITADO(A) 

4— DA PUBLICAÇÃO 

O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos 

CONVOCADOS, estará publicado no Diário Oficial dos Municípios e 
no Diário Oficial do Estado, bem como no endereço eletrônico 

www.quixada.cc.gov.br  e no quadro de avisos da Prefeitura, 

atendendo às necessidade e conveniência de cada ente administrativo 

da Prefeitura Municipal de QUIXADA. 

É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao 

que for publicado ou divulgado. 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições cm contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE. 25 
de Janeiro de 2022. 

RORERTA GLICYA DE SÃ FELIX 
Secretária Municipal de Administração 

Publicado por: 

Nayane Grace Fernanda 

Código Identlflcador:6B4D0B7A 

SECRETARIA DE SAÚDE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 

de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 10.00232022.PERP. do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Registro de preços para futuro e eventual contratação de 

serviços de alimentação pronta, para atender as necessidades da 

Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e llorãrios: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: 08hs00min do dia 26/01/2022; 2. 
Fim do recebimento de propostas: 08hs00min do dia 07/0212022: 3. 

Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59mm do 
dia 0710212022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09hs00nun 
do dia 07102/2022, maiores informações na sala da Comissão de 

EDITAL Y 00212021 - INGETI. 

76 www.diariomunicipal.com.br/aprece  
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