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A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de QUIXADÁ-CE, com situado na
Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - QUIXADÁ-CE, nomeada através da Portaria n2
13.04.001/2022 de 13 de Abril de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que
às 09:30min do dia 12 de Setembro de 2022, na sala de licitações, em sessão pública, dará
início aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes com os documentos de
Credenciamento na modalidade CREDENCIAMENTO, julgamento do tipo MAIOR DESCONTO,
mediante as condições estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com fundamento no art.
116 da Lei n2 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as condições estabelecidas no
presente edital, na Resolução Normativa n2 211, de 11 de janeiro de 2010 (alterada pela
Resolução n2 262, de 02 de agosto de 2011), conforme legislação complementar em vigor.

Objeto:

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO
OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
SECRETARIA
DE
DA
RESPONSABILIDADE
DE
ADMINISTRAÇÃO.

Órgão Interessado:

Secretaria Municipal de Administração do Município de
Quixadá/CE

Modalidade:

Credenciamento

Critério de Julgamento: Maior desconto
Espécie
Credenciamento de Operadora de Plano Assistencial à
Saúde
Data de Início:
12 de Setembro de 2022
Data de Final:
Data
e
Abertura:

Hora

31 de Dezembro de 2022
de

12 de Setembro de 2022 às 09:30 horas

Compõem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A - CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO:
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para credenciamento, julgamento e formalização
do Termo de Acordo.
PARTE B - ANEXOS:
Anexo 1 - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelos de Declarações/Proposta:
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a) Solicitação de credenciamento
b) Declaração relativa a trabalho de menores
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c) Declaração de cumprimento do Inciso III, do Art. 9 2 da Lei 8.666/93
d) Declaração de disponibilidade de rede credenciada para realização dos serviços a serem
contratados
e) Declaração de enquadramento micro empresa-me e/ou empresa de pequeno porte-EPP
f) Proposta de preços
ANEXO III - Minuta do Termo de Acordo

1- DO OBJETO:
1.1.0 presente procedimento tem como objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR
COMO OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, tudo conforme especificações
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo 1 deste Edital.
1.2. Os credenciados devem prestar os serviços nas condições e preços preestabelecidos neste edital e
no Termo de Credenciamento.
1.3. O credenciamento da(s) Operadoras(s) de plano de saúde será formalizado mediante
assinatura de Termos de Acordo,a ser celebrado entre o Município de Quixadá/CE e a(s)
operadora(s) que vierem a ser credenciada(s).

1.4.PLANOS A SEREM OFERTADOS
1.4.1 Os planos a serem ofertados deverão compreender as coberturas descritas no Termo
de Referência - Anexo 1 deste Edital Os planos contratados decorrentes desse credenciamento
serão opcionais e contributários, pago pelo próprio servidor, mediante cobrança bancária
individual, cobrado diretamente pela operadora.
1.4.2 Os planos oferecidos aos beneficiários do Município de Quixadá/CE deverão ser
conforme estabelecido no Termo de Referência.

2 - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO:
2.1. Os documentos de credenciamento serão recebidos na Comissão Permanente de Licitação, que
realizará análise e julgamento para aprovação ou não, do credenciamento.
2.2. Nada obsta que seja credenciada mais de uma instituição prestadora de serviços, durante a
vigência desse procedimento.
2.3. Os interessados poderão solicitar credenciamento, a qualquer tempo, desde que cumpridos todos
os requisitos e que esteja vigente o presente Edital de Credenciamento.
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2.4. O resultado do julgamento dos documentos e a classificação dos credenciados será divulgado até
05 (cinco) dias úteis após o termino do procedimento.
2.5. Todas as referências de tempo neste Edital observarão obrigatoriamente o horário oficial
de Brasília - DF.

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
3.1. Poderão participar do credenciamento somente pessoas jurídicas que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, sendo vedadas à
participação de empresas cujas atividades não sejam compatíveis com o objeto a ser contratado.
3.1.1. Poderão participar pessoas jurídicas Operadoras de Planos, devidamente regulada pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que atua como estipulante ou prestadora de serviço de
empresas, órgãos públicos ou entidades representativas que desejam contratar um plano de saúde
coletivo, auxiliando-os a proporcionar acesso à saúde a população a eles vinculada.
3.2. Não será admitida neste credenciamento a participação de empresas enquadradas em quaisquer
das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob regime de falência;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladas,
coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão
da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o
Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso, pelo órgão que
praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) Estrangeiras que não funcionem no País;
e) Que possuam vínculo com servidores ou empregados da Prefeitura de Quixadá;
3.3. A inscrição no processo implica na manifestação de interesse em participar do processo de
credenciamento junto à Prefeitura Municipal de Quixadá - Secretaria de Administração, no período de
entrega da documentação, e aceitação e submissão, independente de declaração expressa, a todas as
normas e condições estabelecidas no presente edital, seus anexos, bem como aos atos normativos
pertinentes expedidos pela Administração Municipal.
3.4. A solicitação de credenciamento deverá ser apresentada digitada sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ambiguidade (Conforme Modelo Anexo II - Alínea "A") juntamente com a
documentação solicitada neste Edital, em que constará:

1) A HABILITAÇÃO JURÍDICA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, no registro público de empresa mercantil da
Junta Comercial e/ou Cartório; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar
o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor devidamente registrado no
registro público de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera
com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples - exceto cooperativas - no Cartório
de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas
jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Cédula de Identidade do titular, no caso de firma individual e de todos os sócios, quando se tratar
de sociedade.

II) A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP));
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive
contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014;
d) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual ou equivalente;
e) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal da sede do licitante ou
equivalente;

O Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situação - CRS;
g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
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aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943.
III) A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS
SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Prova de Registro no Cadastro na Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil - (ANS - Agência

Nacional de Saúde Suplementar) do Ministério da Saúde.
IV) A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - A SER COMPROVADA MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DO SEGUINTE DOCUMENTO:

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na junta Comercial de origem (devendo constar
elementos suficientes para atesto desta informação da documentação apresentada), que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no
CRC.
b) O Microempreendedor Individual-MEl que no ano-calendário anterior não tenha auferido receita
bruta de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), está dispensado da apresentação do Balanço
Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social na forma do item anterior, conforme
art. 1.179 §22 do Código Civil e artigo 18-A, § 12 da Lei Complementar n2 123/2006, entretanto deverá
apresentar a DASNSIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual);
c) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
d) Para as empresas que se submetem à escrituração digital SPED (ECD), serão observadas as
disposições das Instruções Normativas da Receita Federal de N2 1.594 de 01 de dezembro de 2015,
que disciplina o assunto, e N2 2.082, de 18 de maio de 2022, que prorroga o prazo de apresentação da
escrituração contábil digital do exercício de 2021 para o último dia útil do mês de junho de 2022;
e) As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicada na Imprensa
Oficial, de acordo com a legislação pertinente.
fJ Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão
f.1) Na ausência da Certidão Negativa, a licitante em Recuperação Judicial deverá comprovar a sua
viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou assemelhado) emitido pela instância judicial
competente; ou concessão judicial da recuperação, nos termos do artigo 58 da Lei 14.112/2020; ou
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homologação do plano de recuperação extrajudicial, no caso da licitante se encontrar em recuperação
extrajudicial, nos termos do artigo 164, § 52 da lei 14.112/2020.
f.2) A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial concedida/plano de
recuperação extrajudicial homologado deverá demonstrar os demais requisitos para habilitação
econômico-financeira.
V) DOCUMENTOS DE EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL:
a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 72, XXXIII, da Constituição Federal/88 (trabalho de
menores de idade, observada a Lei n2 9.854/99), conforme o modelo do Anexo II, "B";
b) Declaração expressa de cumprimento do Inciso III, do Art. 92 da Lei 8.666/93 conforme o Anexo
II "C";
c) Declaração de que a empresa dispõe de capacidade para imediata disponibilidade dos serviços,
com credenciadas que atendam as especificações técnicas mínimas estabelecidas no Anexo 1 deste
Edital, de forma que os serviços não sofram interrupção, conforme o Anexo II "D";
d) Declaração da licitante, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte,
quando for o caso e de que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2. 123/06, firmada por contador e responsável legal da licitante, para se utilizar dos
benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n2. 123/06 - Lei Geral da Microempresa;
e) As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
f) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
g) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n2 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do termo de acordo, ou revogar a licitação;
3.5. A empresa que apresentar documentação em desacordo com quaisquer dessas exigências, estará
inabilitada a prosseguir no processo.
3.6. Estará apta ao credenciamento os que atenderem ao presente edital e apresentar toda a
documentação exigida.
3.7. A apresentação de proposta vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições deste
credenciamento.
3.8. Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este Edital.
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3.9. Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em vigor na data
marcada para recebimento dos envelopes e poderão ser apresentados em originais ou publicação em
Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada, seja em Cartório ou realizada por
agente público do ente processante, neste caso mediante a apresentação dos originais.
3.10. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas.
3.11. Os envelopes, contendo a documentação para habilitação (envelope 1) e a proposta de preços
(envelope 2), conterá na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE N2 1- HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
CREDENCIAMENTO N2
PARTICIPANTE:

CNPJ

ENVELOPE N2 2- PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
CREDENCIAMENTO N
PARTICIPANTE:

CNPJ

3.12. Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada dos serviços, os tipos de
planos com seus respectivos valores cotados em preço per capita, independente da faixa etária,
autorizados pela Agência Reguladora de Planos de Saúde do Brasil - (ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar) do Ministério da Saúde, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando
todas as despesas, impostos, tributos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os
serviços, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;
3.13. A análise será feita pela Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de
Quixadá, devendo ser observado o seguinte:
3.13.1. Prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise da documentação, prorrogável por igual período.
3.14. As Propostas, acompanhadas dos documentos exigidos no item acima, serão objeto de análise
pela CPL.
3.15. A CPL, além de receber, examinar, comentar, esclarecer, discutir, emitir pareceres, julgar a
documentação com obediência aos critérios estabelecidos, cabe aprovar ou reprovar o
credenciamento, com base na legislação vigente, dirimir quaisquer dúvidas ou omissões porventura
existentes, ou adotar as medidas legais ou administrativas que se fizerem necessárias ao
esclarecimento ou instrução do processo, encaminhando à superior apreciação, caso se faça
necessário.
3.16. A CPL, além do recebimento e exame da documentação e da análise para habilitação do
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interessado, caberá, em obediência às disposições etabelecidas neste Edital e demais legislação
pertinente, conduzir as atividades correlatas.
3.17. Analisados os documentos, diante do estabelecido neste instrumento, e estando conforme, a
empresa será considerada habilitada.
3.18. Serão também declarados inabilitados os interessados:
3.18.1. Que, por qualquer motivo, estejam declarados inidôneos ou punidos com suspensão do direito
de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal,
desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, dos Estados ou dos Municípios, pelo
Órgão que o expediu.
3.18.2. lnadimplentes com as obrigações assumidas junto ao órgão fiscalizador da classe sejam
financeiras ou de registro profissional, bem como os que possuam qualquer nota desabonadora
emitida pelo mesmo.
3.19. Terão o pedido de credenciamento indeferido as empresas que não apresentarem a
documentação exigida ou, se apresentada, não for aprovada, importando na exclusão do direito de
participar do termo de acordo.
3.20. Os participantes não habilitados serão informados das razões no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
3.21. Fica garantido o direito de interposição de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
3.22. Analisada a documentação para verificação do cumprimento das exigências do Edital, a CPL
divulgará os nomes dos credenciados por meio de publicação de ato específico em jornal de grande
circulação estadual.
3.23. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado em relação à inabilitação, apresentando
suas razões devidamente fundamentadas e por escrito, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis
contados do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação, ficando, nesse período, autorizada
vista ao seu processo na CPL.
3.24. O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, a documentação
apresentada no ato da inscrição, não sendo considerado documento anexado em fase de recurso.
3.25. O recurso será protocolado na CPL, ficando estabelecido prazo de até 05 (cinco) dias úteis para
reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise da Autoridade Superior, que terá igual prazo para análise
e decisão.
3.26. Não serão aceitos recursos fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital.
3.27. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o mesmo motivo de
contestação.
3.28. Ao recurso não será conferido efeito suspensivo.

4- DO DESCREDENCIAMENTO:
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4.1. O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou
a Administração poderão denunciar o credenciado, caso seja constatada qualquer irregularidade na
observância e cumprimento das normas Lixadas neste Edital e na legislação pertinente ou no interesse
do credenciado, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
4.2. O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso escrito,
com antecedência mínima de trinta dias.

5- DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. A credenciada prestará os serviços, no âmbito de suas especialidades, em unidades próprias ou em
Rede Credenciada.
5.2. Consideram-se beneficiários os pacientes:
a) Demanda Referenciada - através da Secretaria de Administração do Município de Quixadá;
5.3. A inclusão de especialidades pela credenciada, ao longo da duração do Termo de Credenciamento,
ficará condicionada à prévia e expressa autorização da Administração, observando-se, no que couber,
as exigências de qualificação previstas neste Edital.
5.4. A credenciada fica sujeita à visita da Equipe técnica de Auditores da Secretaria de Administração
do Município de Quixadá, a qualquer tempo.

6- DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS:
6.1. O(A) credenciada(o) ofertará, no âmbito de suas especialidades, os serviços descritos no Anexo 1
deste Edital.
6.2. O serviço deverá ser realizado nos estabelecimentos disponibilizados e credenciados pela
contratada.
6.3. Os serviços serão fiscalizados por servidor designado e responsável pelo acompanhamento do
termo de acordo.

7- DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CREDENCIADO (A):
7.1. O(A) credenciada(o) fica obrigada a:
a) Assinar o termo de acordo decorrente do credenciamento, no prazo de três dias úteis, a contar da
notificação;
b) Realizar os serviços adjudicados nas condições estipuladas neste Edital, no Termo de Referência, na
solicitação de credenciamento e no Termo de Acordo.
8- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
8.1. Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros provenientes do Município de
Quixadá - CE, a ser repassado diretamente para a operadora de Benefícios credenciada, considerando
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QUIXADA 19j2que o pagamento das mensalidades do Plano é responsabilidade exclusiva do servidor.
8.1.1. A remuneração da Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE se dará mediante
apresentação da fatura emitida em nome do servidorJbeneficiário, sendo a responsabilidade
financeira exclusiva do servidor/beneficiário que optar pela contratação do plano, sem ônus para a
prefeitura.

9 - DA IMPUGNAÇÃO, CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E
ANULAÇÃO:
9.1. As impugnações ao edital, previstas na Lei Federal nQ. 8.666/93, que forem aplicáveis ao Credenciamento,
deverão ser efetuadas por escrito, constando o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os
itens ou sub itens discutidos, endereçadas à Comissão Permanente de Licitação, na Travessa José Jorge Matias,
S/N, Campo Velho, Quixadá-CE, em dias úteis, 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.
9.2. Caberá à Comissão Permanente de Licitações analisar e decidir sobre a petição de impugnação no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo de requerer auxilio de terceiros para esclarecimentos.
9.3. A resposta da Administração, será disponibilizada a todos os interessados nos mesmos meios de
publicação do presente processo.
9.4. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos
termos do edital será designada nova data para o período do credenciamento, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9.5.1. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9.6. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Presidente da CPL ou a autoridade
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
9.6.1. Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pela Presidente da CPL, sob pena de desclassificação/inabilitação.
9.7. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: A Administração poderá revogar este Credenciamento por razões de
interesse público, no todo ou em parte ou anulá-la, em qualquer etapa do processo.

10- DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO:
10.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados de acordo com os autorizados pela Agência
Reguladora de Planos de Saúde do Brasil - (ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar) do
Ministério da Saúde, com a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
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fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal e material,
custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a prestação dos serviços, inclusive a
margem de lucro.
10.2. PAGAMENTO A remuneração da Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE se
dará mediante apresentação da fatura emitida em nome do servidor/beneficiário, sendo a
responsabilidade financeira exclusiva do servidor/beneficiário que optar pela contratação do plano,
sem ônus para a prefeitura.
10.2.1. O pagamento será feito mensalmente, observadas às condições da proposta.
10.3. REAJUSTE: Respeitadas as disposições da legislação em vigor, as mensalidades dos planos dos
beneficiários poderão ser objeto de reajuste e repactuação, cumulativamente, observado o interregno
mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares, e outras
despesas operacionais da operadora, bem como com a revisão da taxa de sinistralidade, visando à
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando a referida taxa ultrapassar 70% (setenta por
cento).
10.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 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, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração da prestação do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada.
10.5. DA RESCISÃO: São causas de rescisão a reincidência no descumprimento de qualquer das
condições descritas no Termo de Acordo, respectivos Anexos, e neste Edital, ou ainda, a prática
de atos que caracterizem má-fé em relação ao Município de Quixadá/CE, apuradas em regular
processo administrativo.

11 - DAS SANÇÕES:
11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Termo de Acordo, as
operadoras conveniadas, garantida a defesa prévia, ficam sujeitas às seguintes sanções, a serem
aplicadas pela Fiscalização, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei n 2
8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Termo de Acordo, por prazo não superior de 1 (um) ano, justificada
pela Fiscalização;
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c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade.
d) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada
sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculados a(as)
operadora(as) do plano de Saúde, por ventura inadimplente(es), por dia de inadimplência, até o
limite de 15 (quinze) dias, caracterizando inexecução parcial;
e) Multa compensatória no valor de a 5% (cinco por cento) calculada sobre o montante dos recursos
correspondentes ao total de beneficiários vinculados a(as) operadora(as) do Plano credenciada,
por dia de inadimplência, no caso de inexecução total dos serviços;
Subcláusula Única - As sanções previstas no caput desta Cláusula serão precedidas de
Procedimento administrativo em que será facultada a defesa e o contraditório no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados a partir da sua ciência.
11.2. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório.
11.2.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de
Quixadá e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de Quixadá pelo prazo de até 02 (dois) anos.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO:
12.1. A Secretaria de Administração do município de Quixadá realizará a homologação de cada
credenciamento, após instrução da Comissão Permanente de Licitação.
12.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes do Item 3 terão suas propostas de
credenciamento acatadas, sendo submetidas à homologação da Secretaria de Administração.
12.3. Após, realizados a homologação, serão chamados a(s) empresa(s) credenciada(s), de acordo com
a demanda estabelecida pela Secretaria de Administração, para a assinatura do termo de acordo.
12.4. O simples credenciamento não gera obrigação do município para o chamamento imediato das
empresas detentoras dos planos. Este será feito de acordo com as peculiaridades dos servidores.
12.5. A Secretaria de Administração do Município de Quixadá/CE convocará as Operadoras aptas
ao credenciamento para assinar os respectivos Termos de Acordo, no prazo de três (três)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação para tal, sob pena de decair do direito ao
credenc iamento, no caso de descumprimento desse prazo fixado;
12.6. O prazo estabelecido acima para assinatura do Termo de Acordo poderá ser prorrogado
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uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Operadora durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e devidamente aceito pela Secretaria de
Administração do Município de Quixadá/CE.

13 DOS RECURSOS:
-

13.1. A interessada cujo requerimento for considerado inapto poderá interpor recurso no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

14- DA VIGÊNCIA:
14.1. O termo de acordo terá vigência por 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério
das partes e mediante termo aditivo, observado o artigo 57, II, da Lei 8.666/93, haja vista sua natureza
de execução continuada.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS:
-

15.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta ou apresentação
de documentos relativos a este Credenciamento.
15.2. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n° 8.666/93, o presente Edital e a
proposta da credenciada serão partes integrantes do termo de acordo.
15.3. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei ng 8.666/93, nos
princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir
eventuais lacunas.
15.4. A Administração será responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos termos de
credenciamento celebrados, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento.
15.5. Os termos de credenciamento serão publicados pela Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, na
forma de extrato nos meios legais.
15.6. A minuta de termo de acordo constante deste Edital será ajustada às peculiaridades de cada
credenciada, de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços como: tabelas e valores; distinções
de faixas etárias; procedimentos e orientações técnicas, dentre outros aspectos.
15.7. O Município de Quixadá/CE poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por técnicos ou
especialistas no assunto objeto deste Edital.
15.8. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.
15.9- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro
da Comarca de Quixadá CE
-
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15.10- As informações sobre este Edital podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação
do Município de Quixadá, na Travessa José Jorge Matias, S/N, Campo Velho - Quixadá/CE ou através do
e-mail: Iicita@quixada.ce.gob.br, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min às 11h30min e das
13h30min às 17h00min.
15.11- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo 1
- Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos
participantes quando da elaboração de suas propostas.
15.12- No interesse da Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de
indenização, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando ciência
aos interessados na forma da legislação vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto dando ciência
aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.
Quixadá/CE, 25 de Agosto de 2022.

£Ï
Roberta Glicya de Sá Felix
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ
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TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO OPERADORA DE PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
II- JUSTIFICATIVA:
A Secretaria de Administração, através do credenciamento da OPERADORA DE PLANO
ASSISTENCIAL A SAÚDE, pretende disponibilizar aos servidores municipais e seus dependentes,
planos coletivos de assistência à saúde com vantagens econômicas e de carência, ofertando mais
opções de planos e operadoras, promovendo a concorrência e por consequência, maiores vantagens
para o servidor.
Outro fator relevante é a possibilidade de migrar o atendimento do servidor e de seus
dependentes da rede de assistência à saúde pública para a rede complementar privada, reduzindo a
quantidade de procedimentos e serviços na rede pública, disponibilizando esses serviços para a
população mais carente.
III - MODALIDADE:
Credenciamento através de Chamada Pública.
IV - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
4.1 O Credenciamento de empresas para atuar como "OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL
A SAUDE", objetivando disponibilizar planos coletivos empresarial de assistência à saúde
suplementar devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
objetivando a prestação de serviços de assistência médica aos servidores ativos da Prefeitura de
Quixadá e seus dependentes legais, com cobertura na área de atuação do órgão, contemplando
atendimentos disciplinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e orientações e
especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.
A adesão de dependentes estará sujeita a aceitação da OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL
A SAUDE, em conformidade com o disposto nas normas da ANS.
Os serviços descritos nos itens anteriores deverão atender ao disposto na Lei n°. 9.656 de 1998,
observando as coberturas e regulações estabelecidas nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, que disciplinam a matéria. O credenciamento da(s) OPERADORA(s) DE PLANO
ASSISTENCIAL A SAUDE E ODONTOLOGIA serão formalizados mediante assinatura de contrato,
a serem celebrados entre a Prefeitura Municipal de Quixadá e a(s) Operadora(s) que vierem a ser
credenciadas.
A Secretaria de Administração fará acompanhamento da execução dos Termos de Acordos assinados,
adotando as providências necessárias para seu fiel cumprimento, devendo quaisquer ocorrências de
descumprimento ser registradas em relatórios específicos e juntadas ao processo de credenciamento.
O acompanhamento e a fiscalização da execução dos Termos de Contrato, objeto do presente edital
consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços de acordo com as exigências e
obrigações pactuadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por uma Comissão de Fiscalização designada pelo Município.
A adesão dos beneficiários, aos planos Coletivos Empresariais ofertados pela Empresa OPERADORA
DE PLANO ASSISTENCIAL A SAUDE, é voluntária e facultativa, sendo responsabilidade exclusiva
dos beneficiários titulares, os compromissos de pagamento assumidos em decorrência da formalização
de sua adesão e de seus dependentes ao plano de saúde escolhido, de acordo com o item 10.2.
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Os servidores ativos da Prefeitura de Quixadá e seus dependentes legais disporão do prazo
promocional mínimo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato pela OPERADORA DE
PLANO ASSISTENCIAL A SAUDE, para aderirem aos Planos de Assistência à Saúde, ficando
isentos de carência para usufruírem os serviços contratados. Após este prazo os beneficiários
cumprirão carências de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar Os servidores ativos da Prefeitura de Quixadá, incluídos no Plano de Assistência à Saúde, não serão
excluídos ao passarem à inatividade, salvo se solicitar expressamente sua exclusão, o que implicará na
exclusão também de seus dependentes.
Os dependentes que adquirirem essa condição após a inclusão dos servidores ativos e inativos,
integrantes do quadro de pessoal permanente da Prefeitura de Quixadá no Plano de Assistência à Saúde
(por casamento, nascimento, adoção de filho menor de 12 (doze) anos, guarda ou reconhecimento de
paternidade) terão o prazo máximo de 30 (trinta) dias, ininterruptos, a contar do fato gerador, para
serem incluídos no citado Plano, sob pena do cumprimento da carência prevista no contrato.
Fica sujeita à carência prevista de acordo com cláusula contratual, a reinclusão de usuários, de qualquer
natureza, cuja exclusão tenha sido solicitada pelo servidor titular do plano.
Poderá a OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A SAUDE manter o servidor exonerados de
cargos de natureza temporária e/ou em função de confiança a manutenção no Plano de Saúde, após a
perda do vínculo com a Prefeitura de Quixadá nas condições estabelecidas na legislação em vigor.
V - DA CONCEITUAÇÃO:
Para fins deste documento, considera-se:
USUÁRIOS - Os inscritos no Plano de Assistência à Saúde na condição de beneficiários titulares e/ou
dependentes.
BENEFICIÁRIO TITULAR - servidores da Prefeitura de Quixadá, ativos e de cargos comissionados;
BENEFICIÁRIO DEPENDENTE - Os familiares dos servidores, na forma regulamentada pela
legislação vigente e registrada neste Termo de Referência, compreendendo: Cônjuge ou
companheiro(a) de união estável; A pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união
estável reconhecida e dissolvida judicialmente com percepção de pensão alimentícia; Os filhos e
enteados solteiros até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez; Os
filhos e enteados entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes
economicamente do titular e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação.
PENSIONISTA - Beneficiário de pensão de Instituidores de Pensão na forma regulamentada pela
legislação vigente e registrada neste Termo de Referência.
MENSALIDADE - Valor a ser estabelecido com a autorização para o encaminhamento de boletos
bancários, indicada no ato da adesão do beneficiário, referente aos servidores da Prefeitura de Quixadá
ativos.
REDE CREDENCIADA - Hospitais, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos
e outros profissionais colocados à disposição dos usuários do Plano de Assistência à Saúde por
intermédio das operadoras disponibilizadas pela OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A
SAUDE, inscritos ou registrados nos respectivos conselhos.
ABRANGÊNCIA DA REDE - Localidades em que as operadoras contratadas pela OPERADORA DE
PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE deverão oferecer rede credenciada na área de abrangência
geográfica a escolha do servidor contratante.
OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - Empresa responsável pela prestação de
assistência médica ambulatorial e hospitalar em conformidade com o plano contratado e na forma
disciplinada pela Lei n° 9.656/1998 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
através de hospitais, centros médicos, consultórios, clínicas especializadas, laboratórios, médicos e
outros (as) profissionais/instituições.
VI- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ:
Colocar à disposição da Empresa operadora de plano assistencial à saúde, informações e dados
cadastrais dos Beneficiários que não se encontrem resguardados por sigilo, com o propósito de que
sejam estipulados planos de assistência à saúde;
Permitir à Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A SAÚDE a divulgação dos planos
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de saúde junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins
informativos, internet e outros meios de divulgação;
Disponibilizar acesso aos órgãos e equipamentos municipais, além de espaço adequado em áreas de
grande circulação de servidores, para os profissionais da Empresa OPERADORA DE PLANO
ASSISTENCIAL A SAÚDE, se necessário, para garantir serviços de divulgação dos planos ofertados
juntos aos servidores municipais;
Disponibilizar os canais de divulgação do Município (site, portal, redes sociais, etc), para dar ampla
divulgação junto aos servidores municipais, do Termo de Acordo e das condições ofertadas pela
OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A SAÚDE.
Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser nomeado um servidor da Prefeitura Municipal de Quixadá especialmente
designado para esta finalidade, na forma dos art. 67 e 73 da Lei n.° 8.666/93, comunicando as
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas à autoridade superior;
Acompanhar e fiscalizar a atuação das operadoras perante os beneficiários titulares, garantindo o
cumprimento das disposições das formas vigentes, bem como a disponibilização da rede credenciada
e política de reajustes.
DA EMPRESA OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE:
Apresentar aos Beneficiários da Prefeitura Municipal de Quixadá, rede credenciada de hospitais,
clínicas e profissionais médicos e de serviços complementares da Saúde, devidamente registradas na
ANS;
Zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde junto aos beneficiários de Prefeitura
Municipal de Quixadá, conforme o plano contratado e de acordo com as disposições da Lei n.°
9.656/98 e Resoluções da ANS.
Deverá disponibilizar a facilidade de central de atendimento, própria ou de representantes, na Sede do
Município de , além de canais telefônicos e de Internet para os esclarecimentos que se fizerem
necessários;
Apresentar de forma clara a política de reajustes, informando à Prefeitura e aos servidores, com
antecedência, os índices anuais de reajuste das mensalidades dos planos, apresentando informações
complementares para justificar os índices, sempre que for solicitado;
Realizar a divulgação e a comercialização dos planos de assistência médica ambulatorial e hospitalar
junto aos beneficiários da Prefeitura Municipal de Quixadá;
Orientar os beneficiários a respeito do atendimento das normas internas da Prefeitura Municipal de
Quixadá, Termo de Referência e Contrato específico;
Oferecer os serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência, durante 24 horas diárias, inclusive
sábados, domingos, e feriados, em condições de internações e exames complementares de diagnóstico;
Efetuar o pagamento de reembolso de cobranças indevidas no prazo máximo de 10 dias úteis, após a
notificação;
Zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde aos beneficiários de Prefeitura
Municipal de Quixadá;
Não interromper, sob qualquer pretexto, os tratamentos já iniciados, os inadiáveis, os senados e os de
emergência, desde que solicitados durante a vigência contratual e de acordo com a legislação vigente;
Fornece, gratuitamente, aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, carteira/cartão de
identificação personalizada que será usada exclusivamente quando da utilização dos serviços cobertos
pelo respectivo Plano aderido pelo beneficiário;
Disponibilizar gratuitamente aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, manual de normas e
procedimentos no qual deverá constar a rede credenciada de Assistência Médico-Hospitalar (Hospitais,
Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos, Odontológicos e outros profissionais
colocados à disposição dos usuários pelas Operadoras contratadas pela Empresa OPERADORA DE
PLANO ASSISTENCIAL A SAÚDE por meio físico ou virtual.
Manter credenciado o quantitativo de profissionais, hospitais e consultórios proporcionais aos
apresentados no momento da celebração do contrato com a Empresa OPERADORA DE PLANO
ASSISTENCIAL A SAÚDE;
Exigir dos beneficiários documentos que comprovem seu vínculo junto à Prefeitura Municipal de
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Quixadá, e, dos dependentes, comprovantes de sua dependência;
Efetivar a movimentação cadastral, mediante a implantação, inclusão e exclusão de beneficiários, no
aniversário do Contrato, de acordo com as informações repassadas pela Prefeitura Municipal de
Quixadá;
Fornecer aos beneficiários a prestação dos serviços por intermédio de sua rede própria ou credenciada,
e na superveniência de fatos imprevisíveis, envidar esforços para a substituição das mesmas, evitando
a descontinuidade do atendimento aos usuários;
Efetivar o acompanhamento de casos crônicos e o monitoramento de grupo de risco, bem como indicar
ao beneficiário os programas de medicina preventiva, disponibilizados para a prestação dos serviços
de assistência à saúde;
Efetivar a cobrança dos pianos de assistência médica ambulatorial e hospitalar, por conta e ordem dos
beneficiários, na forma especificada na Proposta de Adesão dos Beneficiários, através de boleto
bancário.
Proteger o sigilo médico dos beneficiários, devendo comprovar que possuem profissional habilitado e
registrado no CRM, observando o que dispõe na Legislação da ANS.
Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento, particularmente
ao que se refere à atualização de documentos e as condições exigidas por ocasião da realização de
inspeções;
Comunicar o gestor deste instrumento de forma clara e detalhada, todas as ocorrências anormais
verificadas na execução dos serviços;
E vedado a Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A SAUDE subcontratar total ou
parcialmente o objeto do ajuste, sem a prévia anuência da Prefeitura Municipal de XXXXXXXXX.
VII- PRAZO DE EXECUÇÃO:
7.10 Contrato decorrente deste Credenciamento poderá ter vigência de até 12 (Doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura, conforme o disposto no inciso II do art. 57 da Lei n.° 8.666/1993.
VIII— DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
8.1 Inexiste a indicação de recursos orçamentário e financeiros provenientes da Prefeitura Municipal
de Quixadá, a ser repassado diretamente para a Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL
A SAUDE credenciada, considerando que o pagamento das mensalidades do Plano de Assistência à
Saúde será de responsabilidade exclusiva do beneficiário, sendo integralmente remunerados por ele,
de acordo com o plano contratado;
8.2. A remuneração da Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL A SAUDE se dará
mediante apresentação da fatura emitida em nome do servidor/beneficiário, sendo a responsabilidade
financeira exclusiva do servidor/beneficiário que optar pela contratação do plano, sem ônus para a
prefeitura.
8.3. Respeitadas as disposições da legislação em vigor, os preços dos planos contratados pelos
beneficiários da Prefeitura Municipal de Quixadá não poderão ser objeto de reajuste, observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares e
outras despesas operacionais da operadora, bem como a taxa de sinistralidade, quando esta ultrapassar
70% (setenta por cento), tudo mediante comprovação através de planilhas de custo, remetidas para
análise do Município com antecedência mínima 30 (trinta) dias.
8.4 Os eventuais reajustes deverão ser notificados aos titulares dos planos, através de mala direta ou
correspondência escrita.
IX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO DESCREDENCIAMENTO:
9.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Contrato, a Empresa
OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE, garantida a defesa prévia, ficam sujeitas às
seguintes sanções, a serem aplicadas pela Comissão de Fiscalização, sem prejuízo da aplicação de
outras penalidades previstas na Lei n° 8.666/93: Advertência por escrito; Suspensão temporária do
Termo de Acordo, por prazo não superior de 1 (um) ano, justificada pela Comissão de Fiscalização;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
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perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) calculada sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de
beneficiários vinculados a (as) operadora (as) do Plano de Saúde, por ventura inadimplente (s), por
dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias, caracterizando inexecução parcial; Multa
compensatória no valor de a 5% (cinco por cento) calculada sobre o montante dos recursos
correspondentes ao total de beneficiários vinculados a OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL
A SAUDE credenciada, por dia de inadimplência, no caso de inexecução total dos serviços;
9.2. As sanções previstas no subitem anterior serão precedidas de procedimento administrativo em
que serão assegurados a ampla defesa e o contraditório, facultada a defesa prévia do interessado no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua ciência.
X - DA RESCISÃO:
10.1 O Contrato gerado a partir deste Credenciamento poderá ser rescindido de pleno direito, a
qualquer tempo, pela desistência de um dos signatários ou pela superveniência de norma legal, que o
torne material ou formalmente inexequível, sem qualquer ônus, mediante comunicado por escrito,
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ou, ainda, sobrevindo caso fortuito ou de força
maior, idem com relação a justo motivo, inclusive na hipótese de inexecução total ou parcial de
qualquer de suas cláusulas e condições.
10.2. Obrigam-se os signatários a cumprir todas as cláusulas e condições durante o prazo de 90
(noventa) dias que anteceder a rescisão.
XI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. O presente Contrato é aceito pela Prefeitura Municipal de Quixadá, em caráter de não
exclusividade sendo dispensado o procedimento licitatório para a contratação de serviços em função
de não existir desembolso de recursos públicos.
11.2. Os casos omissos, não previstos neste Termo, serão analisados sob a ótica da legislação
vigente, mediante orientação dos órgãos de Controle Interno e da Procuradoria Geral do Município.
11.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Quixadá para dirimir eventuais divergências decorrentes dos
Termos de Acordos firmados oriundos deste Termo.

Quixadá/CE, - de Agosto de 2022.

Roberta Glicya de Sá Felix
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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A) SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
- CREDENCIAMENTO

EDITAL N

Nome:»
CNPJ: ».».»-»
Endereço: » Cidade/UF:»-» CEP:».»-»Fone:»
À Comissão Permanente de Licitação do Município de XXXXXXXXX/CE.

Pela presente solicito credenciamento junto à Prefeitura Municipal de XX.XXXXXXX Secretaria de XXXXXXXX, para CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO
OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE
REFERÊNCIA, anexo 1 do Edital N

- Credenciamento.

Assim, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei N.2 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do referido procedimento
administrativo.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados, caso
sejamos credenciados, seguindo as orientações emanadas da administração municipal, as normas da
Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as condições estabelecidas no edital, na
Resolução Normativa n2 211, de lide janeiro de 2010 (alterada pela Resolução n2 262, de
02 de agosto de 2011).

Na oportunidade, solicitamos a juntada e análise dos documentos e proposta em anexo, para
fins de comprovação dos requisitos exigidos no instrumento convocatório.

Espera deferimento.
Local e Data.
(assinatura do representante legal)
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ANEXO II— MODELOS

B) DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

EDITAL N

-

- CREDENCIAMENTO

A empresa
Sr(a)

, CNPJ
, RG

, por intermédio de seu representante legal o(a)
e CPF

, DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

Local e Data.

(assinatura do representante legal)
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C) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO INCISO III, DO ART. 92 DA LEI 8.666/93

EDITAL N2

- CREDENCIAMENTO

A (Razão Social da LICITANTE)

inscrita no CNPJ sob o N9

, sediada à

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9°
da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados,
servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de XXXXXXXXX (CE).

Local e Data.

(assinatura do representante legal)
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D) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA PARA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

EDITAL N

- CREDENCIAMENTO

, CNPJ n2

A (Razão Social da empresa)
localizada à
N2

, DECLARA, em conformidade com o Edital de Credenciamento
, dispõe de capacidade para imediata disponibilidade dos serviços, com

credenciadas que atendam as especificações técnicas mínimas estabelecidas no Anexo 1 deste
Edital, a fim de evitar qualquer tipo de interrupção dos serviços.

Local e Data.

(assinatura do representante legal)
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E) DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE-EPP
EDITAL N2

- CREDENCIAMENTO

, CNPJ n2

A (Razão Social da empresa)
localizada à
Credenciamento N9

, DECLARA,

em conformidade com o Edital de

, ser MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no § 42 do artigo 32 da Lei Complementar 01 123/2006.

Local e Data.

(assinatura do representante legal)

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE
CNPJ n2 23.444.748/0001-89

PREFEITURA DE

QUIXADÁ
w

ANEXO II- MODELOS

F) PROPOSTA DE PREÇOS

A
Comissão Permanente de Licitação de XXXXXXXXX-CE
- CREDENCIAMENTO

EDITAL N2

Nome:»
CNPJ: ».».»-»
Endereço: » Cidade/UF:»-» CEP:».»-»
Fone:>>>>>>>>>>

Pela presente apresentamos junto à Prefeitura de XXXXXXXXX a proposta de
preços para CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO OPERADORA DE
PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA,
anexo 1 do Edital N2

- Credenciamento.

Assim, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente os da Lei Federal n° 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do
referido procedimento administrativo.
Declaramos que, nos valores apresentados nesta proposta de preços já
consideramos todas as despesas, impostos, tributos e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam registrados nestes documentos.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços de acordo
com o Anexo 1 do Edital, caso sejamos credenciados, seguindo as orientações emanadas da
administração municipal, as normas da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as
condições estabelecidas na Resolução Normativa n2 211 de 11 de janeiro de 2010
(alterada pela Resolução n2 262, de 02 de agosto de 2011).

TIPOS DE PLANOS: (DE ACORDO COM CADA OPERADO DE BENEFÍCIOS
PARA ESCOLHA DOS BENEFICIÁRIOS)
PLANO 01:

PLANO 02:
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PLANO 03:
PLANO 04:

PLANO 05:
Local e Data.

(assinatura do representante legal)

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE
CNPJ n2 23.444.748/0001-89

PREFEITURA DE

QUIXADA
1.

'cp4t
ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE ACORDO

r

00

MODELO DE TERMO DE ACORDO
TERMO DE ACORDO N°

TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE XXXXXXXXX - CE ATRAVÉS DA
MUNICIPAL/SECRETARIA

PREFEITURA

E A OPERADORA DE

MUNICIPAL DE

PARA PRESTAÇÃO DE

, NA FORMA

SERVIÇOS DE
ABAIXO:

O MUNICÍPIO de XXXXXXXXX - CE, pessoa jurídica de direito interno, através da Prefeitura
Municipal/Secretaria de Administração, estabelecido à Rua: Tabelião Eneas, S/N - Centro Quixadá/CE, inscrito no CNPJ sob o n2
Secretária de administração

neste ato representado pela Sra.
, inscrita no CPF:

, doravante

denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e a Operadora de Plano
Inscrita no CNPJ sob o n

com sede na
neste

ato

representado

pelo

Sr.(a).

(profissão) portador da Cédula de Identidade n
e CPF n2
Credenciamento n

, tendo em vista o que consta no Processo de
, com fundamento no art. 116 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de

1993, mediante as condições estabelecidas no edital, na Resolução Normativa n2 211, de 11 de
janeiro de 2010 (alterada pela Resolução n2 262, de 02 de agosto de 2011) e na forma e condições
a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO OPERADORA DE PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. O presente TERMO DE ACORDO é decorrente do processo de Credenciamento n°
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6. a \

2022.08.22.01 - CHP SEAD sob a égide da Lei Federal n°8.666/93, atualizada e consolidada, e
ainda nos termos das cláusulas e condições a seguir relacionadas.

Subcláusula Única - Para a realização das operações mencionadas no objeto deste Termo, os
servidores deverão dispor de margem consignável suficiente para amparar as prestações
decorrentes, nos termos da Legislação aplicável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
3.1. São obrigações das Operadoras de planos de assistência médica hospitalar:
•

Apresentar aos Beneficiários da Prefeitura Municipal de Quixadá, rede credenciada de
hospitais, clínicas e profissionais médicos e de serviços complementares da Saúde,
devidamente registradas na ANS;

•

Zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde junto aos beneficiários de
Prefeitura Municipal de Quixadá, conforme o plano contratado e de acordo com as
disposições da Lei n.2 9.656/98 e Resoluções da ANS.

•

Deverá disponibilizar a facilidade de central de atendimento, própria ou de representantes,
na Sede do Município de Quixadá, além de canais telefônicos e de Internet para os
esclarecimentos que se fizerem necessários;

•

Apresentar de forma clara a política de reajustes, informando à Prefeitura e aos servidores,
com antecedência, os índices anuais de reajuste das mensalidades dos planos, apresentando
informações complementares para justificar os índices, sempre que for solicitado;

•

Realizar a divulgação e a comercialização dos planos de assistência médica ambulatorial e
hospitalar junto aos beneficiários da Prefeitura Municipal de Quixadá;

•

Orientar os beneficiários a respeito do atendimento das normas internas da Prefeitura
Municipal de Quixadá, Termo de Referência e Contrato específico;

•

Oferecer os serviços de pronto-socorro, de urgência e emergência, durante 24 horas diárias,
inclusive sábados, domingos, e feriados, em condições de internações e exames
complementares de diagnóstico;

•

Efetuar o pagamento de reembolso de cobranças indevidas no prazo máximo de 10 dias
úteis, após a notificação;

•

Zelar pela boa e fiel execução dos serviços de assistência à saúde aos beneficiários de
Prefeitura Municipal de XXXXXXXXX;
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•

Não interromper, sob qualquer pretexto, os tratamentos já iniciados, os inadiáveis, os
senados e os de emergência, desde que solicitados durante a vigência contratual e de acordo
com a legislação vigente;

•

Fornecer, gratuitamente, aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, carteira/cartão
de identificação personalizada que será usada exclusivamente quando da utilização dos
serviços cobertos pelo respectivo Plano aderido pelo beneficiário;

•

Disponibilizar gratuitamente aos usuários do Programa de Assistência à Saúde, manual de
normas e procedimentos no qual deverá constar a rede credenciada de Assistência MédicoHospitalar (Hospitais, Centros Médicos, Consultórios, Clínicas, Laboratórios, Médicos,
Odontológicos e outros profissionais colocados à disposição dos usuários pelas Operadoras
contratadas pela Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE por meio físico
ou virtual.

•

Manter credenciado o quantitativo de profissionais, hospitais e consultórios proporcionais
aos apresentados no momento da celebração do contrato com a Empresa OPERADORA DE
PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE;

•

Exigir dos beneficiários documentos que comprovem seu vínculo junto à Prefeitura
Municipal de Quixadá, e, dos dependentes, comprovantes de sua dependência;

•

Efetivar a movimentação cadastral, mediante a implantação, inclusão e exclusão de
beneficiários, no aniversário do Contrato, de acordo com as informações repassadas pela
Prefeitura Municipal de Quixadá;

•

Fornecer aos beneficiários a prestação dos serviços por intermédio de sua rede própria ou
credenciada, e na superveniência de fatos imprevisíveis, envidar esforços para a
substituição das mesmas, evitando a descontinuidade do atendimento aos usuários;

•

Efetivar o acompanhamento de casos crônicos e o monitoramento de grupo de risco, bem
como indicar ao beneficiário os programas de medicina preventiva, disponibilizados para a
prestação dos serviços de assistência à saúde;

•

Efetivar a cobrança dos planos de assistência médica ambulatorial e hospitalar, por conta e
ordem dos beneficiários, na forma especificada na Proposta de Adesão dos Beneficiários,
através de boleto bancário.

•

Proteger o sigilo médico dos beneficiários, devendo comprovar que possuem profissional
habilitado e registrado no CRM, observando o que dispõe na Legislação da ANS.

•

Manter, enquanto durar o ajuste, todas as condições que ensejaram o credenciamento,
particularmente ao que se refere à atualização de documentos e as condições exigidas por
ocasião da realização de inspeções;
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Comunicar o gestor deste instrumento de forma clara e detalhada, todas as ocorrências
anormais verificadas na execução dos serviços;

•

É vedado a Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE subcontratar total ou
parcialmente o objeto do ajuste, sem a prévia anuência da Prefeitura Municipal de Quixadá.

3.2. São obrigações da Prefeitura de Quixadá:
•

Colocar à disposição da Empresa operadora de plano assistencial à saúde, informações e
dados cadastrais dos Beneficiários que não se encontrem resguardados por sigilo, com o
propósito de que sejam estipulados planos de assistência à saúde;

•

Permitir à Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE a divulgação dos
planos de saúde junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, publicações,
revistas, boletins informativos, internet e outros meios de divulgação;

•

Disponibilizar acesso aos órgãos e equipamentos municipais, além de espaço adequado em
áreas de grande circulação de servidores, para os profissionais da Empresa OPERADORA
DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE, se necessário, para garantir serviços de divulgação dos
planos ofertados juntos aos servidores municipais;

•

Disponibilizar os canais de divulgação do Município (site, portal, redes sociais, etc.), para
dar ampla divulgação junto aos servidores municipais, do Termo de Acordo e das condições
ofertadas pela OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE.

•

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser nomeado um servidor da Prefeitura Municipal de
XX)(XXXXXX especialmente designado para esta finalidade, na forma dos art. 67 e 73 da Lei
n.9 8.666/93, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas à autoridade superior;

•

Acompanhar e fiscalizar a atuação das operadoras perante os beneficiários titulares,
garantindo o cumprimento das disposições das formas vigentes, bem como a
disponibilização da rede credenciada e política de reajustes.

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente Termo de Acordo consistem na
verificação da conformidade da prestação de serviços de acordo com as exigências e obrigações
pactuadas, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pela
Secretaria de Administração do Município de Quixadá - CE.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS BENEFICIÁRIOS
5.1. São considerados beneficiários titulares: Os servidores da Prefeitura de Quixadá/CE ativos e de
cargos comissionados.
5.2. São considerados beneficiários dependentes:
BENEFICIÁRIO DEPENDENTE - Os familiares dos servidores, na forma regulamentada pela
legislação vigente e registrada neste Termo de Referência, compreendendo:
•

Cônjuge ou companheiro(a) de união estável;

•

A pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e
dissolvida judicialmente com percepção de pensão alimentícia;

•

Os filhos e enteados solteiros até 21 (vinte e um) anos de idade ou se inválidos enquanto
durar a invalidez;

•

Os filhos e enteados entre 21 (vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes
economicamente do titular e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da
Educação.

PENSIONISTA - Beneficiário de pensão de Instituidores de Pensão na forma regulamentada pela
legislação vigente e registrada neste Termo de Referência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no Termo de Acordo, as
operadoras conveniadas, garantida a defesa prévia, ficam sujeitas às seguintes sanções, a serem
aplicadas pela Fiscalização, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Lei n2
8.666/93:
b) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Termo de Acordo, por prazo não superior de 1 (um) ano, justificada
pela Fiscalização;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade.
d) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) calculada
sobre o valor global dos recursos correspondentes ao total de beneficiários vinculados a(as)
operadora(as) do plano de Saúde, por ventura inadimplente(es), por dia de inadimplência, até o
limite de 15 (quinze) dias, caracterizando inexecução parcial;
e) Multa compensatória no valor de a 5% (cinco por cento) calculada sobre o montante dos recursos
correspondentes ao total de beneficiários vinculados a(as) operadora(as) do Plano credenciada,
Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE
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por dia de inadimplência, no caso de inexecução total dos serviços;

Subcláusula Única - As sanções previstas no caput desta Cláusula serão precedidas de
Procedimento administrativo em que será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
da sua ciência para defesa e o contraditório.

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
7.1. O presente Acordo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, com vantagens para a administração, por iguais e sucessivos períodos, até
o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no inciso II do art. 57 da Lei n2 8.666/1993.

Subcláusula única - Respeitadas as disposições da legislação em vigor, as mensalidades dos planos
dos beneficiários poderão ser objeto de reajuste e repactuação, cumulativamente, observado o
interregno mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares,
e outras despesas operacionais da operadora, bem como com a revisão da taxa de sinistralidade,
visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, quando a referida taxa ultrapassar 70%
(setenta por cento).

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO
8.1. Inexiste a indicação de recursos orçamentários e financeiros provenientes do Município de
Quixadá/CE. A remuneração da Empresa OPERADORA DE PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE se dará
mediante apresentação da fatura emitida em nome do servidor/beneficiário, sendo a responsabilidade
financeira exclusiva do servidor/beneficiário que optar pela contratação do plano, sem ônus para a
prefeitura.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
9.1. Este Acordo poderá ser rescindido de pleno direito, a qualquer tempo, pela desistência de um
dos signatários ou pela superveniência de norma legal, que o torne material ou formalmente
inexequível, mediante comunicado por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ou,
ainda, sobrevindo caso fortuito ou de força maior, idem com relação a justo motivo, inclusive na
hipótese de inexecução total ou parcial de qualquer de suas cláusulas e condições.

Subcláusula Única - Obrigam-se os signatários a cumprir todas as cláusulas e condições durante
o prazo de 90 (noventa) dias que anteceder à rescisão.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO
10.1. A publicação resumida do instrumento deste termo de acordo deverá ser feita até o 5 2 (quinto)
dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Acordo é aceito pelo MUNICÍPIO em caráter de não exclusividade, sendo
dispensado o procedimento licitatório em função de não existir desembolso de recursos públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. O Foro competente para dirimir questões relacionadas com o presente ACORDO, que não
sejam resolvidas pela via administrativa, é o da Comarca de Quixadá - CE, por força da disposição
contida no art. 55, 2 da Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em duas vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos acordados.

Quixadá -CE, de

de 2022.

X)000000000(XX)0000(X
Secretária de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

X)OOÇXXX)00000000(XXXXX)0000(XXXXXXX
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE

TESTEMUNHAS:

01.
CPF:
02.
CPF:
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AVISO DE CREDENCIAMENTO PLANOS DE SAÚDE

Aviso de Credenciamento de Leiloeiros. A Comissão Permanente de Licitações do
Município de Quixadá/CE, torna público que as 09:3011rs do dia 12 de setembro de 2022,
na sala de Comissão Permanente de Licitação. Situada na Travessa José Jorge Matias, s/n
- Campo Velho - Quixadá/CE, receberá a documentação exigida no Edital de
Credenciamento n° 2022.08.22.01- CHP referente a CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PARA ATUAR COMO OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. O Edital poderá ser adquirido

junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE:
https://licitacoes.tce.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso, no horário de 08:00 as
12:00. Quixadá/CE, 26 de agosto de 2022.

Ed l.on Mota Neto
Presidente da C.missão Permanente de Licitação

0

Ceará, 26 de Agosto de 2022 • L)iano Oficial dos Municipios do Estado do Ceara • ANO XIII N° 302
O VEREADOR RAIMUNDO NONATO NUENES DA SILVA,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, NO
USO DAS SUAS ATRJBUIÇÕEOS LEGAIS ETC.

de 23/11/2007 (REGIME JTJRIDICO DO SERVIDOR
DE QUIXADÁ).
RESOLVE:

RESOLVE:
Art. 1" - Conceder de conformidade com a Art. li', da Resolução n°
452, de 17 de abril de 2017 e Anexo único da Resolução n° 482, de
02 de dezembro de 2021e ao Vereador CESAR AUGUSTO DE
OLIVEIRA FILHO, 01(UMA)diária no valor de R$
460,00(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), em face despesas
com o seu deslocamento a Fortaleza no dia 26 de agosto do corrente
ano, junto Assembleia Legislativa do Estado para no Gabinete do
Deputado Marcos Sobreira, solicitar a intermediação para construção
de um Ponto de ônibus na CE 265, nas proximidades da comunidade
de Croatá, Distrito de Cipó dos Anjos, neste município, devendo a
despesas ficar a conta da dotação própria do Legislativo Municipal.
Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Câmara Municipal de Quixadá-Ce., 25 de AGOSTO de 2022.
RAIMUNDO NONA TO NUNES DA SILVA
Presidente
Publicado por:
Abinadabe Gomes da Silva
Código Identificador:67A00275
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

Art. 1° - Instaurar Processo Administrativo, para apurar p
irregularidades praticada pelo servidor MCCANN ERICKS
SILVA MARTINS, no cargo de Agente de Combate às Endemias,
admitido em 11/06/2019, que vem apresentando conduta questionável,
faltas não justificadas, fraudes em frequência, conforme o artigo 140,
incisos, III. IV e V da Lei Complementar n° 001 de 23/11/2007
(Regime Jurídico do Servidor Municipal de Quixadá), bem como
outros que surgirem no decorrer do processo.
Art. 2° - Designa os servidores estáveis nomeados pelo Ato n°
04.01.231/2021 que nomeia ALISHARMES SARAIVA DE
ALMEIDA - Secretário de Comissão do Procedimento
Administrativo Disciplinar, Ato n° 04.01.230/2021, que nomeia
ADRIANA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Membro de Comissão
do Procedimento Administrativo Disciplinar, Ato n° 04.01.232/2021,
que nomeia LILIANE MEIRE COSTA LIMA - Presidente da
Comissão do Procedimento Administrativo Disciplinar, a encaminhar
relatório conclusivo à Secretaria Municipal de Administração, no
prazo de 60 dias, prorrogável por mais por igual período, conforme
dispõe o parágrafo único do Art. 153 da Lei Complementar.
Art. 3° - Ao processado é assegurada ampla defesa, podendo
inclusive, ser assistido (a) por advogado, que acompanhará o processo
em todos os seus termos, até a sua conclusão.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e revogando
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão
Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE, toma público
que as 09:30h do dia 12 de setembro de 2022, na sala de Comissão
Permanente de Licitação. Situada na Travessa José Jorge Matias, s/n Campo Velho - Quixadá/CE, receberá a documentação exigida no
Edital de Credenciamento n° 2022.08.22.01- CHP referente a
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO
OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO. O Edital poderá ser adquirido junto a
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal
do TCE: https://Iicitacoes.tce.ce.gov.br, a partir da publicação deste
aviso, no horário de 08:00 as 12:00.
EDMILSON MOTA NETO,
Presidente da CPL
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código ldentificador:0E74581C
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 19.08.001/2022
PORTARIA N° 19.08.001/2022
DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ
OUTRAS PROVIDIÊNCIAIS.
A Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições
legais, competindo-lhe as obrigações e encargos inerentes ao cargo e
referência, que lhe são conferidas pelo Ato n° 04.01.006/2021 e Art.
89, II, alíneas c e h da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO Oficio n°1 1.08.004/2022-RH, da Secretaria
Municipal de Saúde do Município, que trata da solicitação de
Instauração de Processo Administrativo a servidor público municipal:
CONSIDERANDO É assegurado ao/a servidor/a o direito de
requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse
legítimo, conforme disposto no art. 112 da Lei Complementar n° 001

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 19 de Agosto de
2022.
ROBERTA GLJCYA DE sÃ FELIX
Secretária da Administração
Publicado por:
Helaine Oliveira Nunes
Código ldentificador:464F1 725
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação
no 2022.08.04.01 - SEAD. CONTRATANTE: Secretaria de
Administração, toma público o extrato do contrato resultante da
Dispensa de Licitação n°2022.08.04.01 - SEAD: n°2022.08.04.01.1 SEM) - Valor global: R$ 21.500,00 - CONTRATADA: Cruz
Sociedade individual de Advocacia, através de seu representante
legal, o Sr. Emanuel Rodrigues da Cruz. Unidade Administrativa:
Secretaria Municipal de Administração. OBJETO: contratação de
serviços técnicos especializados para revisão, atualização do Regime
Jurídico dos Servidores Públicos de Quixadá - Lei Complementar n°
001/2007, junto a Secretaria de Administração do Município de
Quixadálce. Prazo de vigência: 31 de dezembro de 2022, a partir da
data de assinatura. Assina pela contratante: Secretária, Roberta
Glicya de Sã Felix. Data da assinatura do contrato: 25 de agosto de
2022
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:3C55868A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
TURISMO
EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Inexigibilidade n°
2022.08.18.01 - SEDET. Contratante: Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Turismo, torna público o extrato do contrato resultante
da Inexigibilidade n° 2022.08.18.01 - SEDET: n° 2022.08.18.01-

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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No vermelho. O número de pessoas com contas atrasadas voltou a bater record
Brasil. Segundo dados do Serasa Experian, o país registrou 67,6 milhões de inadp
les em julho, maior cifra desde o inicio do levantamento, em 2016.
...............................
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ECONOMIA
Otimismo do comércio tropeça
A confiança cio empresário do comércio de agosto alcançou 124 pontos, mostrando queda de 1,8% em relação a
julho, na comparação com ajuste sazonal. De acordo com a
CNC,essa foi a primeira redução no otimismo dos varejistas
brasileiros desde março. Na comparação com agosto do ano
passado. entretanto, o nível de confiança dos comerciantes
subiu 7.8%. A CNC esclarece que essa elevação do otimismo,
na comparação anual, revela o efeito da retomada do fluxo
de pessoas nas ruas e no comércio. O segundo semestre do
ano passado teve uma melhora significativa na atividade do
comércio. Mas a base ainda era muito baixa em relação ao
segundo semestre de 2020, destaca a entidade, cm nota.
O efeito positivo da retomada do varejo, que começou no
segundo semestre do ano passado, veio se consolidando ao
longo do ano. Na passagem de julho para agosto deste ano,
entretanto, ocorreu uma moderação na confiança dos varclistas cansada pelo aumento dos riscos e das incertezas, tanto
tio Brasil como no exterior. A pesquisa da CNC aponta que
a as
o das condições atuais quanto às expectativas para
os
os meses recuaram 2,3% e 2.4%, respectivamente,
em ag sto. Também as perspectivas dos comerciantes para
o desempenho da economia no curto prazo tiveram a maior
diminuição entre os nove itens avaliados(-3,1%). Os varrjisias apostam ainda em retração de 28% para o desempenho
atual do comércio, acompanhando o declino das vendas
apontado pelo IBGE, em junho (-2,3%).

Abono esquecido

Atraso superior

Liberado desde agosto
o primeiro trimestre
de 2019,0 saque das contas de 2022 registrou queda
dos fundos do PIS/Pasep
de 11,1% nas mensalidaestá esquecido por muitos
des em atraso nos cursos
trabalhadores. Segundo
presenciais de ensino
balanço divulgado, ontem.
superior em comparação
pela Caixa, cerca de 10,6
como mesmo período do
milhões de brasileiros
ano anterior. Nos cursos
ainda não retiraram R$
à distância (EAD). a
24,6 bilhões. Tem direito
inadimpléncia subiu 8% no
ao saque quem trabalhou
periodo. A taxa de inadim.
com carteira assinada na
pláncia no ensino superior
iniciativa privada entre
privado ficou em 8.67% no
1971 e 4 da outubro de
primeiro trimestre, valor
1988.0 prazo do saque
1.5% menor que no ano
vai até l de junho de
anterior. Os dados são da
2025. Após essa data, o
141 edição da Pesquisa de
dinheiro será transferido
Inadirnplõncia no Ensino
i União. Interessados deSuperior Privado, realizada
pelo Instituto Semesp.
rccurar a Caixa.

Orçamento secreto tomará R$ 10 bi da saúde
Para o orçamento de 2023, a vertia prevista para ações e serviços públicos de nossa
excelente área da saúde pode ser ainda menor com a captura de recurso por emendas
parlamentares de relator (as RP-9), que não
respeitam critérios de divisão e transparência
e irrigam o tal orçamento secreto, O projeto
deve prever cerca de R$ 10 bt de emendas
para compor o piso de saúde, o mínimo que
o Governo tem, por obrigação constitucional,
que destinará área no orçamento. A Isso, os
técnicos de orçamento chamam de solução
"por dentro" do piso de saúde. E a saúde do
povo ficando cada vez mais "por fora",

Renegociação
A partir de 10 de setem-

bro, estudantes poderão
renegociar dividas do Fies
com até 9% de desconto.
A lei da renegociação permite ainda o parcelamento
em até 150 vezes e garante
desconto para quem paga
em dia. A lei tem como base
a Medida Provisória de número 1.090 de 2021, editada

em dezembro de 2021 e
aprovada pelo Senado em
maio deste ano, quando
entrou em vigor. Poderá
ser beneficiado qualquer
estudante com contrato de
financiamento estudantil
firmado até 2017.

Renovação
A maior produtora de
Arla-32 do Norte/Nordeste,
a cearense lpê Química,
renovou a frota da empresa
com 14 caminhões-tanques
novos. O Arta-32 é responsável por reduzir a emissão
de gases poluentes de
veículos a diesel. A utilização do Arla-32 em veículos
a diesel marca um novo
momento do Proconve, a P8
- equivalente a Euro 6 - o
mercado que já movimenta
mais de AS 2 bilhões por
ano, deve ter movimentação alavancada em até
20% com a renovação de
veículos nacionais.
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4,5 mi empreendedores devem à~O
beneficiados por linha de crédito
As linhas de crédito são voltadas para pessoas que exerçam alguma
atividade produtiva ou de prestação de serviços, urbanas ou rurais
II) 1)001110145.0',

o Programa de Simplificação do Microcrédiso l)igital para Empreendedores
(SIM Digital) foi sancionado pelo governo sem vetos.
A iniciativa foi criada para
promover o acesso ao crédito e a ampliação dos mecanismos de garantia para a
concessão de microcrédito
produtivo para empreendedores.
Na prática, o projeto ai
tera a gestão e os procedimentos de recolhimento do
Fundo de Garantia do Tem
pode Serviço (FGTS). Dessa
forma, permite que o recolhimento seja usado para a
aquisição de Cotas do Fundo
Garantidor de Microfinsn.
ças (FGM). para viabilizar as
operações de crédito. O fundo não disporá de qualquer
tipo de garantia ou aval por
parte da União.
Com isso, as operações de A finaídele é incentivar o acesos ao credito para o mlcmempreesdedor individual. com fatwarnento anua de até l 81 mi
microcrédíto do SIM Digital
terão taxa de jurou reduzidas croemprecndcdor individu- tarja-geral da Presidoincia SIM Digital que custearão o
e prazo máximo de 24 me- al, com faturamenio anual de da República, a iniciativa programa com recursos próses; que a linha de crédito é ais ES 81 mil: microempre. resultará na criação de "me- prios' informou por meto
de R$ 1.500 para pessoa que sinos, com faturamento até canismos de estímulo ao de nota a secretaria.
exerça atividade produtiva ES 360 mil; e pequenos em- cmprcendcdorivmo popular
Qualquer banco pode emurbana ou rural, e Rã 1.500 presários, faturamcnto entre
á formalização dos peque- prestar recursos com a gapara o Micro Empreendedor Rã 360 mil e ES 4.8 milhões. nos negócios, mediante a rantia do Fundo Garantidor
Individual (MEl). De acordo Além disso, o programa bus- constituição de instrumen- de Microfinanços (FGM),
com o sexto, as operações ca incentivar a formalização tos de garantias de crédito. criado pela Coisa Econômidevem se destinar, preferena inclusão prcvidcnciária Importante ressaltar que a ca Federal (CEF). A expectacialmente, a mulheres.
de microemprccndedores de fonte de recursos do pro- tiva do governo é que o SIM
A finalidade e incentivar o baixa retida.
grama advém de instituições Digital beneficie 4,5 milhões
acesso ao crédito para o miDe acordo com a seerefinanceiras participantes do de empreendedores.
006.606.55.00.01*10,0. NoMOlpt dl *04.0...04*.0,040,0.0001.0015.01. 4.010..
.n,ta,P10.rna, 40.1,4.1.1 (00 ,n,o 104 P*.0o.00ca1 OD04 010.0*004.0. - $0104
10,
1 00.1000 do 20 04.00.100. 2025 a. 05204, 1'e*s do .1*550 .SOdAaag,
.000,
01,, 0410 0040040 3000. 00' 11,010 .4* 0,10,410,060 4'. .11.01.1 .0016000'01001.1C.
4.100.0,1.
40110000190.1*14.0,400l 000,0,110*1.0000000 a0.,,001 0.0902.0 isto.
001.01.0010 O. 40.0,1*0* do. 10.10005 A p013. 00*250*00 *0 114'O 0,1 4.11 'tIO.
*1.5100do papol0* . 10149o00000(IÓOw,la,*500 000
,.0001l?.0S5,0fl404105M
icI1*çd1 P00000 ELEI3051CO l*' i3*251i .010 os 5,r,co,10 000.0OCONTRA300AO
DE 500VCOS DO 1050000 O 000UT104ÇAO 00 5*flMOS 09 11003eATiCA 000333ITDI
* aDs.anlR*çao PISJC* PAPA 0(0400.0 A *051500*01 0*3 0*00*3*3
555*00*04*300110500.1* 0(*X0TU0003. El0,'.çod,r,. .4*0404*101, *1*1*0
amad, na 10,a 010005,.,-.,' 304 Coto C€P 5247: ice *, Ceica .0*r.s.0.551*0
da 0440 da 10.1.40*0 wslot.d000o.oGlor._.la.. P.3.A01 Ido00a,oal 400.004,.. CO. .41294.
45031100200. Anal 0,04,,?.).0.040,4,0 Il40pI 0.0.0.0050 '0v,
,. 4. 5.10ç40 .0 P,Ir.00 0,1,. p0010140.. a11.rO do 0,401105 1 *o?40 «.00.44.0*. O £0001 do 104.Ç10 a. 1—.
P
e £10110010 11'
Z
0721.002.sRP..S€P(fl0 dolo, teor PISO). 0'
,0t0' 9192,00,0000(000.. Ijia.
•
1,1*0*, 00(114150.1k 14110014.0110404900041.0010010001,0,10*; 1010.0010,0040
00,0, pr104S.c'.0.na0* P00spso,nbo 0*S000054,
.-41 0010.. 01.1410,0514010 11*mÇC
9*0,0.0*007022.010511200451. do 3301 t%1110a SISO 44) .0.101.0.0*1*40 P10001.
PI001455 00042*S,S,d.0.040'açio .,¼w*S...110 05560 OShEIl400ÇO E050'orown
da.040.0,.0* P,no,s.00,Ocn 114,. 010050022.0.0.1,'1004,00*001101)00
Eco 4*8.4.6, dl 0494440.101.0.3*11*01 00,1: da 0001.4100050102022(11,,
,,. O.
3.w405.0.aana loa,,3,0011040*00030851101104005010502001na .846
CO30140P000IIMI**d*t$34540 51300 0*5,030 ido.,Cem,,, 1'42 CaDa- 0.0.120
CE Da 174 0*1.0*0.0000. 13000, P000705003 pomo lo., 30)330102081(05) l338.
2010 90 *&10 300*0*1401.00.0209.1* t'OSnt

=

P'.I.Oln 0,4,010* OS P.,.Pt.. 0024,00,037,0,40020220101051.514000. Colona-ia.

50040*0 5.010.300 00050140,,, D0W?00I,,,*(40 010,01.00. W.'3.10 P.1,,lS 0010
0,4,5.0*, do 0.04044 34 040,51*, 010*3003 • ,,01,$540 0*11050011,0*04.30 807,50,
P034. 0.11.0.4013005. 000..10.. VISO, voo10 4.RS 2000%12 *9.0050*04051*0100..
0.014.05,044 1 $4000 * 000 0000001.0900, 1*341*6.0100,400400)4970005
9155050*05 14014,000*11001030.1055150,000 3051,0*00300900000.0100 000000.
101,1*. .,
od. p1APos*1031.3n40re*S*sa. 0.0,4,0*560 400 001*903.605.41 0*311
10006.00.4010*03 001*0041*0.4040004 m**p.00M10404d. 3.4000,0331*3,1002*10110*
da awc', 0*402.3. da $40,40,,. da 09.0*33.....(soda 40 Coa,. (1ElI,PRAICE, .104,40
.tdic034S,0m00ÇO0 40.504.00 DPI 0*15.9000,0.5040100, P*0.*,**LC1*,0
03,0004,0*, 02000. 021*2 OS.00,icI.43. OOd .0.0070400 1110 II.,
1tS10030'04) 0,50
501*0. 0,50,006.0*0.4*, 4. 540,
00.00104040 O'çiao1**S llIl'Sdfl.0400 1 01S
EI.,w00* 254004 44 59,51,30 Os. da 01.70*10 0' '310022
.4.149. &*_Adp.Id* 0**r0 .
(005100* C0l*.50 200654.01 001.C3P011t .0000.*r4.
.g,.S.. 5.0,51,. 400*04*03, W.fldS.*3 P01 0(50. 0*4t.
d*0*s4...,
'4 0*1,110.. 19,00370 5l9,500*OosOS.. 9.'oça, 5.o*. no. 0.01 Soa. 04*04,4..,
E4v0.ç40 0*00315001*0300.11701 (504*50,5 010 11e40e 0*2505000 pais *04.750.0*
10010*1.01,0v 5.0,00*,. .,r04flO 00.00534093. ooço*p3lO 015 SIClOS COO"
06.56000001000,00 rrdfl,d*0lQS0 Ça05104*0 0100,0 340.14. ..l1044.040 4o .44000
2*04,040.0,
p50! 01*04
*0413140* ,0,0*.*.. 0.0000.040.. 004.00.do
10.100 10001440001.00,005 814107,01 400010*4100,5104 )4,t40,dá04040*
0.010.001401111010500011040040.4,0 ,500IFRACtj .00*5* fl'0104 0011 4.50,055*0
.I',5034 0*001000*0104301* .010000 00*00101*1114.0*11 01010154.40(01040'
2072 01 00 301,010 0*34111. do, 0,001014 114(0010*10000*) 6,5*0001 00 3*10049,25
44304,', 2500000. 0,009... 0,ç.,W26lI., 00 1fl27?11210.14'S 04,11.10, da 0,
1(00,
4090100 0014032.04140o,, 01:1*2020
P'*gaÇoIs 54400.410*0,325, 1114014,0440d3 10'2022.001*O1 'LESEI 0410*1*1* 09,0.
doo 5.01.40.0* 0,..Is01.010,* 000940,00. 01,030 0000,100 7,5001*4.60,01 *5'
010. 8.05*400 0.001040 OPII'0. 10000m1100100991*A.d. II' 2022.43,1550 .30001,
0200.50 1020.51000 0,0,' 511014 0115,000,01 C0**34. * 151544,0* Cla.a, 00.01 LIDO
(0* *150000*11,4 l00'.41040010 40434.05'. N0'O , 0.0*9,0.0, 5.0*.. 30$10
a.w0.s&o .1404035000,050.10004140.01.500000000
Co.ssáo 0,01.5044.,
e,0,00110.5&* 4. 520.0445 .,T,SPC*4030 0*130*15019*0 P11410. og40c4 do 000 1
03414.44,5 041004*4000*001*40.0*00000*00*14001000*500.2000(1172,
*'1.0.
P1114011000 *4,1000.1 45 0u0044'O Pl*4000014. 001010100
P10,2072
~72,5050141 COIrfll P.o1,.'015 0011061*0. 10000,10
71014005(0.0 0019.134$44 10.040790044'O -00*05500 1$C.0004,4002l*110910 *04145
90 (01.1 05 00*3000*00410, 7' 2w2.011.22. I. COO' *0.501 4 C00130.rOrb 05 *1OO)0100
0*l*AL*00011,001,03001,4.00*0*01050545 150S105 4*41,4500 '5,00,1041*0.05 34 83.
1.010* 4.02,
'
,
.00**40.004341000*4 a,1 4044300110004C014060 P.o'9.l4 45,1*140
40404*15(01,01000.0*1*0*1.00 ICE 5105.540030355001.040. 40*10*l5010404003
1.01 51'30. 4000010*30000000 ('lo (00,9*54014040.

55100.60 50.04 - 0,040110. 01.00.540.500 Jato da .3.5.0.0*0 -10010065 0401.0*
C~-1111.1*104. Ctc 40.1031.aC000nbd.: (*.4P3034MOVI OI803000000
010* 00010 01*0,0*040.0 0340010*10.50*1.'1* 40e,csoIo, * .31*20.10.01. 004*00'
00500,ÃO 0* s9o4000soolu000I)c0s 0051064005a40099s010200002 P0004034400
000.010.0105*005000.2.4010000 00804001,031*0044*13 1119000$05.415Ø
42409.001'Ct. F,*450400140 04331 £05300 £0001,03 000 0041.0112022 *010 001t'l1'53*OD
O0'500.F.0fllt30fl'03. o.. 30.550.. P0450'OI*.,.101...,SI' 15,52930 0s0.ç5o
07509,0004.1.l' 0141.120001 0201 2.129 .01',3.0540 da P134014'3301145310 005010004050
5130610$10 01.0400 3*4*.
7'32dPjO00,t.sI*.,3..: 00.37*74 310, 0* SILO 1403
- 00.00,1 0*20.0019)521, 9000. Co.t,. 045P.0 '900000flnIICO,Os0304). 0*000*00*

(0500*10. 051.9,00.0222.610.00,. 0030.10.. IS 40.85*5*41*5. E3o0.ç0o

040440455*4.5 - 00*85*9. 1110104134455403004402*004,t5. (n'soa 4* £00045..
Cdo*1*n5. 5,0,30444. £40453,, Ew,.5*SC..*58*1' 0005004)00010000.5000,0401
0V04300*0100004001110103.ni. 00*2*1,3.0,0100 .004.05' 00011,001)00 0204(300
0(I49*TICOS 00019*000 A 1*1001000 MORA 02 00000000003 00 *4 030lord0)*o
0500)201 VA M. €011440 00)01.0000 00014,0100 0€ 850 JOÃO 00 OA411000IO€CE
F0W3*1*10401.4944. £10560 00*0,00 li' 072*012032. 571 00100055 00901. 0.4.. 34
00' 3.30*003.1,01*1500.0 01*5,050*154 PSd*0M 11' 10.52502. 0.05,4. 0*0.30*1.
r' 0101.1 4,106,l201.2.020 .024,0,004040 P1130400 0500505546010345500.55*'. POIS.
*511*01040*490060 1.3,50 3000 0100554*.; 000.0150. 04410 45 800. 1.3. .5.5(53,1*
0300*) O 31. (lia 31100 Prol... 5*00. - 45p50.lo*
%.P-IC.rO.00001. Ido 24.4 40
40306.105.213*70,404,*.
04*... 5.4*3.0. SIlo. 1*1.850.1*40* C4.00ç6o.
1404.6.
2~.C~
5.404 -00,3,10.0.11440.4
P~
ids SI. 434. á.
£300.104.' 5*0510.42. £4040500. 00.135., 5*040.0*1.: LOS 0086000)) 01000330000
0001*001*105 LIDA IdA CO&ERCO E 00100000300€ *11000311112 LIDA • 0100120
0070011009,0 DC 000000T000L5.9.0000SS 1100 00,10.0*14*05.400,:030490100
.0*34 •
00*14.0.000,0 ,a.,,l. 0$ 2231743.10 0*000,0. .1000 15 * 001
00151*4. 40(011*15*35 351.1*0*06,55*15 09 20.300.00)T'*l. O 10100001 * 5,2104,.
15401 11131l10. 044.0.: .010,050 DC 05940055 4IJ5000T0,005 0031944002 o
L00'OCICA P=
51 ISd*6014 Se OLNCST*CÂ0 ESCOlAS DA SEDE 1035.007,5101000
DO 05,400000030 SÃO 4000 DO ,15G109J400.CE. 0034..,
.0*540 1.50: £05340 Cl000s.Lo
II' 17,02052022 ,500,400*34*3330.1000.*0.44' 5.30003.101.554000*4,
2000,00,
*10, 0.3.1*00 13,01031 005155. O.94,,0001*t. , 3001.12.000.1290 2020.50.0*0.40*0
00 01001100 '4*001104.001,1951940 0430400 .07400,50*75(0*0,0*4.0100 2.0.003101
005*00105:11*0001*0*014.50,1,0 .500141.114 (I4*0134&ID)*50. 0,005,40,14300*030
5'. 0M,SCAI,3..300*SP.W 14400,50. 51.,o',14 4214004*490,5.. 93390,
0.136.5*4000441.
14 MeIOd* 50,, 10*.5.01.0,0 a.0404.53.,
são João 00 JsJ,ar*.. 25 4. *104*2022. 040.005,
0*3.4. do 5,015- P01014,... 11,11104.50 65 3*0 4050 5o .0430,54.5 - £10140 6.50,0100.

5003401,40, 85005* 45 0405540. *9***1005* C* 4— 44*0* *12*4(40 00
050000*. CE0000500 *140.0310 DE 71,019100 *00000 (0)10140 Ç04000S DE 0003.1
ELIZM,C1C 13000* 00 50029, 1300* (AlICIE 01(0)0,0 SÉ 105120. €0050000
1440402 ,EOeo.040 C1401001604&0,00I4004*I0 tOPES 0* DAIVEIP,4. 10" 0.0.011*
55.450. 034*,17503)r03l..013104. **WOO10SlSaiOId 5 5*41540,; 00*420.01)9000
1,4 000*010,1.404): 0.35.01.0* 20,00.10,. 01.11,3.,, 0048,300i0,1VOÓ 011001
1,44 01100*sl*44)' 01 30 770.iO 1,1701 O $1. '10 .00.041,0154 *010,0.5 000 1*00, 00
00430.0011.2.40035054S 0,SS00040, 056*l50311,000.00 1,200 * 1*0446 * 43204025
11432 1454.01I00,07*10S4*1, 00034,0*00000140100501745311001030*440.10111100
0*31)02* 00480:. 3( 51018004 A 200*04 A 0900440$ DA 15,040004* ESCOLAR Dos
0101008 DA 30.0 DO E3C'S0.03 5.0040*0.0011180)7,00 DE SÃO JOÃO DO J.908100*E
EId,dSOlWOO.Ç45 15340 CILSMOI30.010 PO$00 04' 030t01r1o22 5111 000*0*05. d'o
0(0.333451* 3o.a oMmçOdi 00*1110055 5415 0.45.401. 10.334,02. 0504530
005.**.00***.0I' 0517,12.TEI.12012.OdO .0,54250040200104,43. 0O4* dl 0*0,0,0.04*
£55510. 9045€. 0*113704 *0..0.*6#3.0 500200.*5.10.34..: 04.00.00 0*.4. Sd,. 0*0*
- 500*0*1,. (cAt*0**S0,. 405. &0500500a'Std* 4* 012*05, S, 5*04,
0.0.0005.4* 0*o.o.
040,00 05.o..d. Soas. *..Et.'S00e,6d. 0.50.06 5,0 5405110.10 C.3,.
055001*4 SI. 0,05000145141.45101*0,0 (520*01 3.. 0*l0.404000.b,LoOofl 350051*4'
0.330006S11;C11100040l 540 0.50 20 0040.104. 240,1*00,2022.0.30.331.000004. S,I,3
LO» 5.0.14,4 0* 030,0540.
00010 JSJCSCIAROO 50 ESTADO 00000*5 - CO10ARCA OeI**04A040140
I'VARA CIVIL 0* 5010*0*0 DE *4*40*0105
01,. 14110,10497 7010P04505(Oa.101,. PMVO.C540. 00500*4*100 .CEP 51103-120. 7,005
)*523711418 01*0h34. CC' (9001 T00l005flt&*vi.Sl
550010560
)PSAZO 5025 040.3) P0*a..5,(5524242.d2.dIlSJ,*46117
EDITAL
00.,....: 0124345.452518,L0S,8117 .040.0* P,0040,.•,,3_ 004.4.. 00.57.0.40450
*8000304*10 .050,0030 0554. 0.010.535*. 1115 -455o00* *4054.0.413045
Epp .0504. C40041 005410000
OIOIDO)l1M3O.P5000*105, .01t 04*4)1. 04001l*V..000101CO2dO,.d.
1Wfl*ICE. 0. 15,15*5*5 *534. PAZ 501*050, 1.000.1*1 $00900 DECITOCÂO 0.0,00
05* 000000,0004*40.0I, 4505 000 0,
10* *4 0.304.004.5 IS., 0000000,14110 .000
O*40034041403.P011.015P*430001110402,01050*014.,5501**0,.kld45050d*C0.0.004.5
11* .509,,00,151,'00lI.0l1105*0 1031.. h6o..040*.P*450004003*00004do05 003551
*T045 00 5.54* 402 COTADA..1005.5040003501000.4*1000 C0.CÇ055 LIDA .1PP.
050'405231245000-70 *71*140011 4l1.OV'Illd £50545 0014*S0,,l*1*.30 00.0,00,1 05,3*.
L00000001) 00981510.001 hl..s,., CC 110110544.4504404 9* 11.1.10* '7,4*4*...
*,1105 4. *5*0 dl 031,i,.dlO.500I. 35 001*3 00 11.410045 0v4,I*A3I.504 0,
0,000,0,5*5,
P*,001P451.a 1,1450105.5*1005*1.0.10.0,01,01.0.0033*00655 La. OdShld..00310510
dSoll*l4.00.o5.Il* Il'OO 0.:ldl100lld.1001014Ç5000010.l..05ldS*0l1.040450d0050
0*0,00*13*0. 0*3 9.10,00.40 *0*0 0. I*0*54,.010 0000 *1*5*50.40 *2*530.31,55,
040* 0111d10114.5I*4I050*. 11*3 001 100.0.0450. 5.0.0300 500.6.. 00,
040.6.501*060 -

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 31 ANO XIV N°174 1 FORTALEZA, 26 DE AGOSTO DE 2022
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça - Extrato de Julgamento - Fase de Propostas de Preços - Tomada de Preço N° 04.006/2022- TP.
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Graça toma público o resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços da Tomada de Preço
N° 04.006/2022- TP. Objeto: pavimentação de rua em pedra tosca em rua de acesso ao CRAS na localidade de Jaburu no Município de GraçaJCE. Após
análise das propostas de preços das empresas habilitadas, foi declarada vencedora a seguinte empresa: LV Construtora Serviços e Transporte LTDA
inscrita no CNPJ N° 36.029.324/0001-08, Rã 75.619,21 (Setenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e vinte um centavos). A Ata estar à disposição
Setor de Licitação, portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 1, letra b, da Lei Federal N° 8.666/93. Francisco Dou:
Cavalcante de Oliveira - Presidente da CPL.

** * * ** ** *

b(;

!#

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Carnaubal - Aviso de Revogação. A Pregoeira Oficial do Município de Camaubal'CE, toma público pa .
conhecimento dos interessados a Revogaçào, com base no art. 49 da Lei n° 8.666/93, do Pregão Eletrônico N° 01 .026/2022-PE-SRP, cujo o objeto é o
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos e
máquinas pertencentes ás Diversas Secretarias do Município de Camaubal-CE. A partir desta data, os autos do processo estão com vista franqueada aos
interessados, estando aberto o prazo para o contraditório e a ampla defesa nos termos no §3° do Art. 49. da Lei n° 8.666/93, sendo concedido o prazo de 03
(três) dias úteis a contar da data de publicação desta decisão (TCU - Acórdão 455/2017 Plenário). Carnaubal - CE, 25 de Agosto de 2022. Adriana Passos
de Lima - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços n°2022.08.03.1. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, toma público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído
o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços do Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2022.08.03.1, sendo o seguinte:
Empresa Habilitada: Jota Barros Projetos e Assessoria Tecnica EIRELI por cumprimento integral as exigências editalicias, sendo ainda, declarada vencedora
por apresentar preços compatíveis com o orçamento da Prefeitura. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S.
Miranda, n°715 - Lot. J. dos Ipés, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00h às 12:00h e 13:00h ás 11:00h. Esclarecimentos: fone (88) 3532-2459.
Em 22 de agosto de 2022. Moises Souza Domingos - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

a. ..* a.
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Assaré - Aviso de Retificação de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços n° 2022.07.12.1. O
Presidente da CPL da Câmara Municipal de Assaré/CE, toma publico para conhecimento dos interessados a Errata ao Aviso de Julgamento de Habilitação
da Tomada de Preços, publicado nas Edições no Diário Oficial do Estado - DOE e no Jornal O Estado do dia 23 de agosto de 2022. Retifica-se na seguinte
forma: Onde se lê Empresas Habilitadas - F. O Santos Serviços e Assessoria EIRELI, A. Fernandes da Silva - ME, T A França Serviços - ME, Paulo Victor
Goes Pinhciro. J P Lopcs de Alcantara - ME, F. Denilson F. de Oliveira EIRELI e B2G Cainfotcc Comprime LTDA. Passará ser lido: F. O Santos Serviços
AssessoriaEI
RELI, A. Femandes da Silva - ME. T A França Serviços - ME, Paulo Victor Goes Pinheiro, J P Lopes de Alcantara - ME, F. Denilson F. de
Oliveira EIRELI, Yzallon M. Lopes e 132G Cainfotec Comprime LTDA e onde se lê Empresas Inabilitadas - Ecivando Evangelista de Lima, Yzallon M.
Lopes e Jose Lima da Silva. Passará ser lido: Ecivando Evangelista de Lima e Jose lima da Silva. Informações: Sala da CPL, situado na Sede da Câmara
Municipal na Rua Dr. Paiva, n° 86, Centro, Assaré/CE. Fone (88) 3535.1346. Assaré/CE, 25 de agosto de 2022. Francisco Aurio Comes do Carmo Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N°
2022.08.19.002. A Prefeitura Municipal de Boa Viagem, localizada na Praça Monsenhor José Cândido, 100 - Centro - Boa Viagem/CE. toma público que
se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico N°2022.08.19.002, cujo objeto é o Registro de Preços visando futuras e eventuais
aquisições de material filtrante composto por pedregulho e areia utilizado no leito de secagem do efluente de lavagem dos filtros da ETA sede e das ETAS
dos Distritos do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo parte integrante deste processo, que se realizará no dia 14 de setembro de
2022 (14/09/2022), às 09:30hs. A licitação será realizada no sitio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias . BBMNET).
Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Boa Viagem/CE, 25 de
agosto de 2022. Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Prosseguimento - Concorrência N° 2022.05.17.1. A CPL da Prefeitura Municipal de
Assaré/CE, toma público que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Concorrência N° 2022.05.17.1. cujo objeto é a contratação
de serviços a serem prestados para execução da construção de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento, na localidade do Distrito Amaro e
diversas Ruas na sede do Município de Assaré/CE nos Termos do Convénio no 111/2022 (Processo n° 11089146/2021 - MAPP 1879), celebrado com o
Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Abertura das Propostas
de Preços: 29 de agosto de 2022 às 09:00hrs. Informações: Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-1613. Assaré/CE, 25 de agosto de
2022. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Prosseguimento - Concorrência N° 2022.07.05.1. A CPL da Prefeitura Municipal de
Assará/CE, toma público que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Concorrência N° 2022.07.05. 1, cujo objeto é a contratação
e serviços para execução das obras de construção de pavimentação asfáltica em TSD no acesso ao Distrito de Canoas, Zona Rural do Município de Assaré/
CE. nos Termos do Convénio n° 373/2022 (Processo n°06426549/2022 MAPP 2122), celebrado com o Estado do Ceará, através da Superintendência de
Obras Públicas - SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Abertura das Propostas de Preços: 29 de agosto de 2022 às 13:00hrs.
Informações: Sala da Comissão de Licitação ou pelo telefone (88) 3535-1613. Assaré/CE, 25 de agosto de 2022. Mickaelly Lobane Morais Tributino Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará .-Prefeitura Municipal de Forquilha. A Prefeitura Municipal de Forquilha/CE, por intermédio da Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo,
toma público, nos termos da Lei n° 8.666/93, que fará realizar Procedimento Licitatório - Modalidade: Tomada de Preços N°. PMF.22.08.23.01-TP. Objeto:
Contratação de empresa especializada para construção de uma ponte tipo passagem molhada na localidade de Juazeiro no Município de Forquilha - CE. Sessão Pública e Inicio da Abertura dos Envelopes: 09h00m do dia 12/09/2022 - Local: Sede da Prefeitura Municipal —Avenida Criança Dante Valério,
481. Centro, CEP: 62.115.000, Forquilha - CE. - O Edital e Anexos se encontram disponíveis no Setor de Licitações em dias de expediente normal, das
08h00min às 12h00min e das 14h00min ás 18h00min e no endereço eletrônico https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Forquilha - CE,
25 de agosto de 2022. Gabriel Jânio Rodrigues Albuquerque - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz - Resultado de Julgamento de Documentos da Interposição de Recurso Administrativo Documentos da Seleção Conceitual e Técnica - Chamada Pública N° 01/2022 CP. A Prefeitura Municipal de Aquiraz - Ceará toma público, para
conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento do recurso administrativo referente ao julgamento dos documentos da Seleção Conceitual e
Técnica da Chamada Pública N°01/2022 CP, cujo objeto é apoiar a realização de iniciativas destinadas á promoção, preservação e difusão das manifestações
da cultura popular, próprias do Ciclo Junino, no Município de Aquiraz, onde se concluiu que o proponente Leandro Santos Rodrigues foi considerado
Classificado e apto a participar dos demais atos do processo. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Secretaria de Cultura, localizada a Rua da
lntegraçào. SIN. Centro, Aquiraz, Ceará ou pelo telefone (85) 4062.8090 no horário de Oh às 12h e das 13h às I6h.

au us. is.
Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09:30h do dia 12/09/2022, na sala de
Comissão Permanente de Licitação. Situada na Travessa José Jorge Matias, s/n. Campo Velho - QuixadàiCE, receberá a documentação exigida no Edital
de Credenciamento n° 2022.08.22.01- CHP referente a Credenciamento de empresas para atuar como operadora de planos privados de assistência á saúde
de responsabilidade da Secretaria de Administração. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no
portal do TCE: https://licitacoes.tcc.cc.gov.br, a partir da publicação deste aviso, no horário das 08h às 12h. Edmilson Mota Neto.

FSC
MISTO
• po*d5
FSC 0125031

