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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n°  2022.09.19.02 -CHP 

PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos comunica que 
está procedendo o Chamamento Público para recebimento de PROPOSTAS 
DE INTERESSADOS EM FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO DO PROJETO 
"ADOTE UMA PRAÇA", conforme estabelecido na Lei Municipal n°3.112 de 16 
de dezembro de 2021. As informações poderão ser obtidas na Sala da 
Comissão de Licitações, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo 
Velho - Quixadá/CE, no horário de 08h00min às 17h30min, O edital, também, 
poderá ser obtido no sítio eletrônico do Município de Quixadá/CE 
hhtt://www.quixada.ce.gob.br, no Portal de Licitações Municipais do Estado do 
Ceará https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Os envelopes contendo PROPOSTA 
COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala 
da Comissão de Licitações conforme endereço supra citado, na data do dia 10 
de outubro de 2022 a 10 de outubro de 2023, no horário de 08h00min as 
1 7h30min. 

1.0. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente edital o chamamento de toda e qualquer 
pessoa física ou jurídica, associações, órgãos e/ou instituições da iniciativa 
privada, domiciliadas no Município de Quixadá/CE, para "ADOÇÃO DE 
PRAÇAS PUBLICAS", com o objetivo de promover o cuidado destas áreas 
públicas em parceria com o poder público municipal. 

2.0. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. Adoção de praças públicas e canteiros centrais do Município de 
Quixadá/CE. O programa consiste na revitalização e manutenção dos referidos 
espaços por parte de qualquer entidade civil, seja pessoa física ou jurídica, que 
contribuirá para o bem estar da cidade de forma construtiva e participativa. Não 
sendo permitida a adoção parcial das praças. 

2.2. A reforma, urbanização, manutenção e conservação, por pessoas físicas 
ou jurídicas, das áreas autorizadas através deste edital, far-se-á mediante 
Termo de Cooperação entre as partes pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses até o máximo de 60 (sessenta) meses, para as atividades referidas, 
incluindo a publicidade no local. 
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2.3. A instalação da placa de publicidade do adotante deverá observar os 
critérios previstos no Termo de Referência ANEXO 1; 
2.4. As despesas decorrentes da manutenção do objeto da Parceria ficarão a 
cargo do Parceiro. 

2.5. São contempladas as seguintes praças: 

1) PRAÇA DA CATEDRAL 
2) PRAÇA JOSÉ DE BARROS (PRAÇA DO LEÃO) 
3) PRAÇA DO PUTIÚ 
4) PRAÇA DO BAIRRO CAMPO NOVO 
5) PRAÇA DA ESTAÇÃO 
6) PRAÇA DA IGREJA DO ALTO SÃO FRANCISCO 
7) PRAÇA DO CONDOMÍNIO RAQUEL DE QUEIROZ 
8) PRAÇA CORONEL NANAM - BIBLIOTECA PÚBLICA 
9) PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO GOV. GONZAGA MOTA 
10) PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO 

3. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

3.1. O interessado deverá entregar 02 (dois) envelopes, o primeiro contendo 
a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e o segundo a PROPOSTA. 

3.2. Os envelopes contendo PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho - 
Quixadá/CE, na data do dia 10 de outubro de 2022 a 10 de outubro de 2023, 
no horário de 08h00min as 17h30min. 

3.3. Os envelopes entregues em local e/ou horário diferentes do previsto no 
item anterior não serão objeto de análise 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do presente Chamamento Público os interessados 
que atendam às condições fixadas neste Edital, os quais deverão cumprir todas 
as exigências da legislação urbano-ambiental de proteção da paisagem 
urbana. 

4.2. Os interessados deverão apresentar em envelopes hermeticamente 
fechados os documentos exigidos no item a seguir. Somente serão aceitos os 
documentos originais ou cópias que poderão ser autenticadas por servidor do 
Município de Quixadá/CE a partir da apresentação dos originais, ou cópias já 
autenticadas em Cartório. 
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4.3. Qualquer declaração ou manifestação a ser realizada neste processo 
será efetuada pelo representante estatutário do interessado ou seu 
representante constituído por procuração. 

4.4. O interessado que se fizer representar neste procedimento deverá 
apresentar correspondência, credenciando seu representante por meio de 
instrumento de procuração. A procuração poderá ser entregue pessoalmente, 
mediante protocolo, pelo próprio outorgante ou preposto da pessoa jurídica 
interessada, ou incluído dentro do envelope de DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Todos os interessados no programa deverão apresentar carta de 
intenção indicando a praça que pretendem adotar. A documentação deverá ser 
apresentada em envelope devidamente lacrado, contendo em sua parte 
externa e frontal os seguintes dizeres.- izeres: 

PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE 

INTERESSADO: XXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXX 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 2022.09.19.02 -CHP 

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

5.2. Todos os interessados que atenderem a este Chamamento Público 
deverão discriminar corretamente os dizeres no envelope, conforme acima 
instruído. 

5.3. Os interessados deverão apresentar, dentro do Envelope 01, os 
seguintes documentos: 

5.3.1. Em se tratando de pessoa física (participação mínima de 05(cinco) 
pessoas: 

a) Cópia do documento de Identidade (de cada participante); 
b) Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (de cada 
participante); 
c) Cópia de comprovante de residência (de cada participante); 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal 
(de cada participante); 
e) Carta de intenção, conforme ANEXO IV (de cada participante). 



/ •'j 	
j.ÍZ 

PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

5.3.2. Em se tratando de pessoa jurídica: 

a) Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou Decreto de 
autorização para funcionamento, conforme o caso; 
b) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; c) 
Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal; 
d) Prova da regularidade relativa ao FGTS emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do 
Trabalho ou comprovação de regularidade perante a Justiça do Trabalho 
através da Certidão Positiva com efeitos de Negativa. A certidão deverá ser 
emitida em caráter Nacional,- 
f) 

acional;
f) Carta de intenção, conforme ANEXO IV; 

6. DA PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado, 
distinto do Envelope Documentação, contendo em sua parte externa e frontal 
os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁICE 

INTERESSADO: XXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXX 

CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 2022.09.19.02 -CHP 

ENVELOPE 02— PROPOSTA 

6.2. As propostas deverão ser impressas, rubricadas em todas as páginas e 
assinadas na última, sem emendas ou rasuras, acréscimos e entrelinhas, na 
língua portuguesa, em linguagem clara e que não dificulte a exata 
compreensão de seu conteúdo, datadas e conterão: 

a) Número do processo; 
b) Nome, endereço, número de telefone, fax, correio eletrônico e CNPJ ou CPF 
do proponente; 
c) Indicação da Praça de interesse, para firmar Termo de Parceria conforme 
especificação no Termo de Referência ANEXO 1; 
d) Descrição das ações pretendidas em cada praça, proposta de manutenção 
e/ou de realização de obras e/ou serviços e a descrição das melhorias 
devidamente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis, 
cronogramas e outros documentos pertinentes. 
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7. DOS PROCEDIMENTOS 

7.1. O julgamento do presente Chamamento Público será efetuado, em todas 
as suas fases, pelo Setor de Engenharia, designados previamente pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos 
que, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, à qual competirá: 

a) Proceder à abertura dos envelopes em reunião pública e de prévia ciência 
dos proponentes; 

b) Examinar os documentos apresentados em confronto com as exigências 
deste edital, devendo recusar a participação dos proponentes que deixarem de 
atender às normas e condições fixadas neste documento; 

c) Examinar as propostas dos participantes julgados habilitados, rejeitando 
aquelas que contrariarem as normas e condições deste edital; 

d) Aguardar o decurso dos prazos recursais antes de passar à fase 
subsequente, salvo renúncia expressa do direito de recorrer, manifestada pelos 
proponentes; 

e) Analisar, preliminarmente, os recursos porventura interpostos pelos 
proponentes e rever sua decisão ou, caso não o faça, fazê-lo subir 
devidamente informando a autoridade superior; 

f) Lavrar ata circunstanciada de todas as reuniões e atos de julgamento, 
indicando as propostas aceitas para firmar o Termo de Parceria de acordo com 
os critérios de julgamento estabelecidos neste edital; 

7.2. Os envelopes DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA serão 
• abertos em sessão pública; 

7.3. A abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e 
PROPOSTA acontecerá no dia 10 de outubro de 2022 às 09:030 horas na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, 
S/N, - Bairro Campo Velho - Quixadá/CE. 

7.4. Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

7.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
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7.6. Os recursos deverão ser protocolados ria Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, SIN, - Bairro Campo Velho - 
Quixadá/CE ou enviados para o e-mail licitacao©quixada.ce.gov.br. Os 
recursos protocolados e/ou enviados para outros setores não serão 
reconhecidos pela Comissão. 

7.8. Ocorrendo desistência expressa de prazos de eventuais recursos, por 
parte dos proponentes, decididos os eventualmente interpostos ou decorridos 
os prazo para sua interposição passará à fase seguinte do procedimento. 

7.9. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo sem interposição deste, 
relativamente à fase habilitatória, a Comissão devolverá, aos proponentes 
julgados inabilitados, os envelopes PROPOSTA inviolados. 

7.10. O não comparecimento dos proponentes ou de seus representantes 
legais às reuniões designadas pela Comissão não impedirá que estas se 
realizem. 

8. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Será julgado inabilitado o proponente que deixar de atender às exigências 
de habilitação contidas no item 5 deste Edital, ou cujos documentos estejam 
com prazos de validade expirados. 

8.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete 
o conteúdo, a idoneidade e a legitimidade do documento ou não impeça seu 
entendimento. 

8.3. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação de 
proponente deverá ser comunicada imediatamente à Comissão, no momento 
da sua ocorrência. 

9. DA DESCONSIDERAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. Será desconsiderada a proposta apresentada em desconformidade com 
o Edital. 

10. DO CRITÉRIO DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. Serão selecionadas as propostas que oferecerem a adoção das Praças 
constantes no Anexo 1. 

10.2. Em caso de empate, a Comissão de Licitação e o Setor de Engenharia da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, meio Ambiente e Serviços Públicos, 
avaliará o critério melhor oferta, considerada esta, a que abranger reforma e 
manutenção das áreas. Ainda havendo empate, recorrer-se-á ao sorteio como 
critério de desempate 
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11. DA PARCERIA E VIGÊNCIA 

11.1. Os credenciados habilitados no chamamento deverão firmar termo de 
parceria, conforme anexo III ao presente, no prazo de 02 (dois) dias após 
convocação. 
11.2. O presente Termo de Parceria terá sua vigência a contar da data de sua 
assinatura pelo prazo de 12 meses podendo ser prorrogado até o período de 
60 meses caso interesse do Município de Quixadá/CE. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. O descumprimento do dever pactuado no termo de parceria ensejará a 
revogação da avença e retirada da placa com a publicidade da empresa 
parceira e sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

13. DO PRAZO PARA INíCIO DOS TRABALHOS 

13.1. O prazo máximo para início dos trabalhos de reforma e/ou manutenção 
das praças será de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Termo de 
adoção. 

14. DA RESCISÃO DO TERMO DE PARCERIA 

14.1. Constatadas quaisquer irregularidades promovidas pelo parceiro quanto 
ao objeto da parceria, o Poder Público, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, fixará prazo 
para a respectiva correção. 

14.2. Não sanada a irregularidade, poderá o Poder Público rescindir o Termo 
de Parceria e o parceiro perderá o direito de explorar a publicidade em todas as 
áreas que compõem a praça adotada. 

14.3. Após a rescisão, todas as benfeitorias executadas reverterão ao 
Município de Quixadá/CE. 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

15.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital, desde que 
encaminhada na Assessoria de licitações dentro do prazo estipulado em Lei. 

15.2. Caberá a Comissão decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado da data do recebimento da petição. 

15.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar 
deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, 
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caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para 
o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação". 

16. DA DISPOSIÇÃO ESPECÍFICA 

16.1. O parceiro é responsável pela implantação, reforma e/ou manutenção da 
área pela qual se obrigou, objeto do termo de parceria, e por quaisquer 
prejuízos causados a terceiros em razão dessa atividade. Responsabilizar-se-
á, também, por danos decorrentes da exposição de publicidade em 
contrariedade com o ordenamento jurídico. 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Os casos omissos e eventuais dúvidas surgidas quanto à interpretação 
do Edital de Chamamento Público N° 2022.09.19.02 -CHP serão solucionadas 
pela Comissão Permanente de Licitação. 

17.2.  Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte 
integrante: 

Anexo 1 - Termo de Referência - Especificações; 
Anexo II - Proposta de Adoção de Praça; 
Anexo III - Minuta do Termo de Parceria; 
Anexo IV - Carta de Intenção,- 
Anexo 

ntenção;
Anexo V - Relação das Praças; 

17.3.  A critério da Prefeitura Municipal de Quixadá, este Chamamento Público 
poderá: 

17.3.1. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de 
1 	 terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

17.3.2. Ser revogado, a juízo da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, se for 
considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; ou 

17.4. ter sua data de abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" 
transferida, por conveniência exclusiva da Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano. 

 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Chamamento: 17.5. 

17.5.1. Anulação do procedimento por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da 
Lei Federal n.°  8.666/93; 
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17.5.2. a nulidade do procedimento licitatório induz a do Contrato, ressalvado, 
ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; 

17.5.3. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa 

18. DO FORO 

18.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 
Foro da Comarca de Quixadá/CE, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos 
interessados, em dias úteis, no horário de 08h00min às 17h30min, na Trav. 
José Jorge Matias, SIN, Campo Velho - Quixadá/CE ou enviados para o e-mail 
licitacao@quixada.ce.gov.br. 

Quixadá/CE, 22 de Setembro de 2022. 

:F,  La00,  / 
Ed 	.Mota Neto 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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CHAMAMENTO PÚBLICO PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" 

1. DO OBJETO 

Adoção de praças públicas e canteiros centrais do Município de Quixadá/CE. O 
programa consiste na revitalização e manutenção dos referidos espaços por 
parte de qualquer entidade civil, seja pessoa física ou jurídica, que contribuirá 
para o bem estar da cidade de forma construtiva e participativa. Não será 
permitida a adoção parcial das praças. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

O Município de Quixadá/CE conta atualmente com áreas verdes públicas, 
classificadas como jardins, canteiros, praças e parques. Há em Quixadá/CE, 
um déficit de áreas verdes. Para contribuir com a melhoria da qualidade de vida 
da população, os espaços verdes devem ser ampliados e mantidos em 
perfeitas condições. Os equipamentos já existentes devem ser recuperados, 
para que a comunidade possa usufruir adequadamente. A realização de 
parcerias entre o poder público, a iniciativa privada e sociedade civil é 
imprescindível para a concretização deste objetivo. Esta parceria tem se 
mostrado eficiente ao longo do tempo, devendo ser ampliada e regulamentada. 
O Programa Adote uma Praça ampliará as parcerias otimizando os recursos 
aplicados, agilizando e melhorando os serviços prestados à comunidade. Isto 
significa mais verde em Quixadá/CE e vida melhor para a população. 

Com essa proposta o Programa Adote uma Praça, visa garantir à população 
local a agradável prática de esporte e lazer, educação ambiental e qualidade 
de vida através da manutenção e preservação das áreas adotadas. Promover a 
requalificação das áreas públicas livres, proporcionando à população melhor 
qualidade ambiental. Manter o uso das áreas públicas livres existentes, 
preservando as suas identidades locais. Estabelecer critérios para subsidiar as 
negociações, visando à adoção. 

O projeto aqui apresentado desenvolve uma parceria entre o poder público e a 
iniciativa privada, visando atender a uma necessidade emergente de 
revitalização de nossas praças, que podem se transformar em atrativos para a 
região. O projeto valoriza a marca da empresa adotante e ainda contribui para 
o embelezamento da cidade e o incremento da qualidade de vida dos 
munícipes. Estando bem cuidados e iluminados, ainda possibilitam à 
comunidade frequentá-los mais, pois, por consequência lógica, se tornarão 
ambientes mais seguros. Além do exposto, o programa ainda auxilia na criação 
de uma consciência ecológica a partir da concretização do senso de 
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responsabilidade ambiental da comunidade, que terá um compromisso com a 
manutenção do espaço. 

4. 	DA METODOLOGIA 

Será utilizada a modalidade "Chamamento Público", regulamentada pela Lei 
Federal N° 13.019/2014, que permite a seleção de organizações da sociedade 
civil para firmarem parcerias com a Prefeitura de Quixadá/CE, por meio de 
Termo de Colaboração/Adoção. 

S. 	DO ADOTANTE 

Toda pessoa, física ou jurídica, que tiver uma área verde sob seus cuidados, 
associará seu nome, de sua empresa ou estabelecimento comercial a uma 
causa de engajamento social e ambiental, situação que além de valorizar sua 
marca, contribui para o embelezamento da cidade e o incremento da qualidade 
de vida de seus moradores. Ao adotante será permitida a instalação, em locais 
predeterminados pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, de placas publicitárias 
padronizadas, detalhada a frente. E importante destacas que qualquer 
divulgação do adotante deverá se restringir às placas, ou podendo ser 
substituída aos demais equipamentos públicos existentes nas áreas. Caberá ao 
Adotante o dever de executar os serviços de revitalização e manutenção do 
patrimônio adotado, com presteza e boa técnica, bem como o de 
responsabilizar-se por eventuais perdas e danos que vier a causar durante a 
execução dos referidos serviços. Para execução dos serviços de conservação 
a empresa adotante deverá valer-se de verba e pessoal próprio ou contrato de 
terceiros, inexistindo vinculo de qualquer natureza com a prefeitura. Além 
disso, ela assumirá todas as responsabilidades e encargos trabalhistas dos 
funcionários contratados para desenvolver trabalhos na praça adotada. Nos 
casos em que o adotante pretender desenvolver quaisquer mudanças no layout 
da praça, a proposta deverá, necessariamente, ser submetida à apreciação da 
Prefeitura de Quixadá/CE para um parecer final. As entidades participantes do 
Projeto não poderão podar ou cortar árvores sem a prévia autorização da 
Secretaria responsável. O adotante terá seu nome incluído e divulgado em uma 
relação dos participantes do programa, recebendo, assim, reconhecimento da 
comunidade e usuários. 

4.1. Especificação dos deveres do adotante entende-se por revitalização das 
praças: 

a) Plantio de gramas 
b) Plantio de jardins 
c) Reforma ou substituição dos bancos e equipamentos existentes no local. 
d) Instalação de lixeiras padronizadas 
e) Pintura ou repintura dos meios fios e demarcadores de jardins. 
f) Capinação, raspagem, sacheamento e roçada; 
g) Respeitar as diretrizes de intervenções nos espaços livres públicos definidas 
pela Prefeitura de Quixadá/CE. Executar os serviços de recuperação do 
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patrimônio adotado, com presteza e boa técnica, procurando minimizar os 
transtornos aos usuários, seguindo estudo técnico, elaborado por profissional 
designado pelo adotante, aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Programa Adote uma Praça, da 
Prefeitura Quixadá/CE. Responsabilizar-se por perdas e danos que 
eventualmente vier a causar durante a execução dos serviços, ainda que 
decorrentes de imprudência, negligência ou imperícia de seus administradores 
ou empregados. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
A conservação das praças que compete à Prefeitura de Quixadá/CE é 
constituída dos seguintes serviços: 
. Fornecimento, de vegetação ornamental existente nos viveiros das praças, 
sempre que necessário e possível; 
4. Pagamento das despesas de energia elétrica e água relativa ao logradouro; 
.. Acondicionamento, coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos. 

7. DAS PLACAS 

Será permitida a fixação de placas institucionais a serem instaladas 
obrigatoriamente pelo adotante, à suas expensas e em locais previamente 
estabelecidos no Termo de Cooperação/Adoção. O layout definido tem por 
objetivo não comprometer os aspectos visuais da cidade, além de definir uma 
identidade visual institucional para todas as áreas verdes públicas que vierem a 
ser adotadas. Foram elaborados dois modelos de placas institucionais em 
função da adequação às áreas onde serão instaladas, de maneira a assegurar 
a harmonia da paisagem. São eles: 

Modelo 1 

Aço Escovado 

• 0,70 

Pç José 1e Banos 
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Modelo 2 

Lona com Iluminação Interna 

0.70  
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8. DOS ESPAÇOS DISPONÍVEIS PARA ADOÇÃO 

Ao adotante será permitido escolher o espaço ao qual irá propor o 
apadrinhamento, cabendo à Prefeitura analisar todas as propostas e optar por 
aquela que melhor atenda aos interesses públicos e da coletividade. 
Constituem praças e canteiros disponíveis para adoção os seguintes 
logradouros: 

1) PRAÇA DA CATEDRAL 
2) PRAÇA JOSÉ DE BARROS (PRAÇA DO LEÃO) 
3) PRAÇA DO PUTIÚ 
4) PRAÇA DO BAIRRO CAMPO NOVO 
5) PRAÇA DA ESTAÇÃO 
6) PRAÇA DA IGREJA DO ALTO SÃO FRANCISCO 
7) PRAÇA DO CONDOMÍNIO RAQUEL DE QUEIROZ 
8) PRAÇA CORONEL NANAM - BIBLIOTECA PÚBLICA 
9) PRAÇA EM TORNO DO GINÁSIO GOV. GONZAGA MOTA 
10) PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO 

Outros locais também podem ser sugeridos por um interessado e serão 
analisados pela secretaria responsável. 
9. DOS LEGITIMADOS A ADOTAR 

Poderá propor a adoção de praça qualquer entidade privada, seja empresa 
(indústria, comércio, prestador de serviços), escola, associação de bairros, 
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pessoa física, ONG, qualquer cidadão pessoa física que preencha todos os 
requisitos legais, conforme determinado no parágrafo 31  da Lei Municipal 3.112 
de 16 de dezembro de 2021: 

"FICA OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO 
MÍNIMA DE 05(CINCO) PESSOAS QUANDO 
PESSOA FÍSICA, E/OU 01(UMA) JURÍDICA, 
NUMA PARCERIA CONJUNTA AO 
PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" 

Ficam excluídas da participação no projeto, pessoas jurídicas poluidoras, ou 
aquelas cujas atividades estejam relacionadas a cigarros e bebidas alcoólicas, 
bem como outras que possam ser consideradas impróprias aos objetivos 
propostos neste regulamento. 

10. DO PROCEDIMENTO 

Da abertura do prazo 

O chamamento estará em vigor a partir da data de publicação deste edital, 
podendo a qualquer tempo, pessoas físicas ou jurídicas aderirem ao mesmo, 
apresentando suas propostas para as praças que ainda não forem objeto de 
adoção, com seu respectivo Termo de Cooperação/Adoção concretizado e 
publicado. 

Da apresentação das propostas 

Os interessados em participar do projeto deverão apresentar Carta de Intenção 
(anexo IV) indicando a praça pública de seu interesse perante a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

A solicitação de adoção de praça deverá ser feita por meio da proposta em 
anexo e dirigida à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. 

Envelope lacrado, contendo proposta de manutenção e conservação da praça, 
com a descrição das melhorias e serviços a serem realizados, devidamente 
instruídos, se for o caso, com projetos, plantas, croquis, cronog ramas e outros 
documentos pertinentes. 

Da multiplicidade de propostas 

Havendo mais de um interessado na mesma praça, serão analisadas todas as 
propostas e, em regra, será escolhida aquela que melhor atender aos 
interesses públicos e da coletividade. 
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Entretanto, é possível a adoção conjunta de uma mesma praça, constituindo-
se, assim, um consórcio de adotantes. 

Nesse caso, a relação entre eles será regida por acordos que independem de 
intermédio da Prefeitura, desde que não interfira no resultado proposto. 

A escolha do adotante, no caso de não se optar pela adoção conjunta, deverá 
ser fundamentada, observando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 

a) Melhor proposta paisagística. 
b) Maio intervenção mobiliaria. 

Da decisão poderá ser interposto recurso, dirigido à Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

11.DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO/ADOÇÃO 

O Termo de Cooperação/Adoção da praça deverá prever o prazo pelo qual ela 
permanecerá sob apadrinhamento da empresa adotante, não podendo 
ultrapassar cinco anos. 

Quando o período de vigência extrapolar o mandato do governo que concedeu 
a referida permissão, ela estará sujeita a anuência do novo governo. 

O prazo para início dos trabalhos de manutenção e conservação das praças 
adotadas será de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Termo de 
Cooperação/Adoção. 

Findo seu prazo, os Termos de Cooperação/Adoção não serão renovados 
automaticamente, devendo eventual novo pedido atender integralmente o 
disposto neste edital. 

12.DA RESCISÃO 

O termo de cooperação poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito, 
devidamente justificado, do Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, em razão do interesse público ou por solicitação 
do adotante. 

A rescisão do Termo de Adoção não dará à adotante qualquer direto de 
indenização sobre as benfeitorias executadas, que serão revertidas ao 
Município de Quixadá/CE e, ainda, ensejará a imediata retirada das placas da 
praça adotada. 

13.CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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A relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho será 
divulgada na portaria da Sede da Prefeitura Municipal e no seu site oficial, até 
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento. 

A adoção de praça pública opera-se sem prejuízo da função do Poder 
Executivo de administrar os bens imóveis municipais, de modo que o Município 
será o único e exclusivo gestor do espaço público adotado. 

As praças são bens públicos de uso comum do povo, ou seja, toda a população 
tem o direito de utilizar-se desse bem. Desta forma, a adoção de praças não 
implica em uso exclusivo ou semi-exclusivo pelo adotante, tampouco será 
permitida a exploração comercial da área adotada. A adoção não pode 
prejudicar o uso público do logradouro. Além disso, cumpre salientar que a 
utilização de praças para realização de eventos tem que ser analisada e 
aprovada pela Prefeitura de Quixadá/CE em processo que não se relaciona 
com o presente programa. 

O Termo de Cooperação /Adoção em momento algum deverá conceder 
qualquer tipo de uso à entidade adotante a não ser aqueles estabelecidos no 
termo, principalmente no que diz respeito à concessão ou permissão de uso. 

Encontradas quaisquer irregularidades em sua execução, ou sendo 
descumprido o dever pactuado no Termo de Cooperação/Adoção, o adotante 
será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a 
regularização dos serviços, sob pena de rescisão do Termo de 
Cooperação/Adoção e consequente retirada da placa com a publicidade do 
adotante. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos e eventuais dúvidas surgidas quanto à interpretação do 
edital serão solucionadas pela Secretaria de Governança do Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Cultura, bem como quaisquer outras informações 
adicionais. 

O Município verificará, a qualquer tempo, se o proponente à adoção ou 
adotante encontra-se regular perante a Secretaria Municipal de Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

Este Termo de Referência foi elaborado e aprovado por Pedro Teixeira 
Pequeno Neto Secretário de\ Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. 	 \ 

Pedro Teira Pequeno Neto 
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 

SERVIÇÕS PÚBLICOS. 
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PROPOSTA DE ADOÇÃO DE PRAÇA 

EMPRESA SOLICITANTE: 	  

ENDEREÇO: 	  

CNPJ: 

REPRESENTANTE: 

CPF: 

RG: 	  

RAMO(S) DE ATIVIDADE: 	  

PRAÇA A SER ADOTADA 	- 

ENDEREÇO DA PRAÇA: 	  

POR QUE DESEJA ADOTÁ-LA? 	  

QUAL ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL PRETENDE INVESTIR NA 
MANUTENÇÃO DA PRAÇA? 	  

PERÍODO SOLICITADO PARA VIGÊNCIA DO TERMO: 

Caso tenha projeto para reforma/restauração da praça, favor anexá-lo a 
essa proposta, devidamente instruído com seus respectivos valores e, se 
for o caso, com plantas, fotos, croquis (mapa de localização) e outros 
documentos pertinentes. 

Quixadá/CE, 	de 	 de 2022. 
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(nome e assinatura) 

ANEXO III 

 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2022M9.19.01 - CHP 

 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE Si 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE 	E 	PARA 
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
MELHORIAS URBANAS, AMBIENTAIS E 
PAISAGÍSTICAS, BEM COMO À 
CONSERVAÇÃO 	DE 	ÁREAS 
MUNICIPAIS PROGRAMA "ADOTE UMA 
PRAÇA" NOS TERMOS DA LEI N° 3.112 
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, com sede na Trav. José Jorge Matias, S/N, 
Bairro: Campo Velho, em Quixadá, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o n° 
23.444.748/0001-89, doravante denominada Prefeitura Municipal de Quixadá, 
neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, o Sr. XXXXXXXXXXX, portador do CPF/MF n° 
XXX.XXX.XXX-XX e RG: XXXXXXXXX e (o)a (parceiro/parceira) (qualificação 
completa), doravante denominado PARCEIRO, resolvem, nos termos da LEI N° 
3.112 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 e Edital de Chamamento Público n°. 
2022.09.19.01 - CHP, celebrar o presente Termo de Parceria, de acordo com 
as condições constantes nas cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Termo de Parceria tem por objeto Adoção de Praças Públicas e 
canteiros centrais do Município de Quixadá/CE, em conformidade com o Plano 
de Trabalho que passa a integrar o presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO 

O Parceiro, além de outras obrigações legais e pertinentes ao presente Termo 
de Parceria, compromete-se a: 

a) Executar sob sua total responsabilidade a reforma/manutenção da praça 
mencionada na cláusula primeira; 
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b) Submeter, obrigatoriamente, a prévio exame e aprovação da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, toda e qualquer 
modificação das estruturas relativas às áreas ajardinadas ou aos equipamentos 
destas, respeitados, nestes casos, os projetos existentes para praça; 

c) Zela pela conservação dos recursos naturais existentes na área; 

d) Submeter à prévia aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos a programação e realização de qualquer 
tipo de evento a ser realizado no local; 

e) Comunicar à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos, por escrito, qualquer eventual perturbação na área sob os 
cuidados do Parceiro, que demandarem providências do órgão para 
restabelecimento da normalidade; 

f) Iniciar os trabalhos de reforma e/ou manutenção em até 15 dias após a 
assinatura do Termo de Parceria, sob pena de rescisão do termo. 

§1° - Quanto às obrigações previstas na alínea "b" supra, inexistindo projetos 
relativos às modificações consideradas necessárias para o aprimoramento da 
área, o Parceiro poderá elaborá-los e desenvolvê-los, submetendo-os à 
aprovação dos setores pertinentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos. 

§20  - As benfeitorias resultantes da implantação ou modificações nas estruturas 
existentes serão automaticamente incorporadas ao patrimônio do Município de 
Quixadá/CE, sem direito a indenização ou retenção por parte do Parceiro. 

§30  - Ao seu critério, o Parceiro poderá contratar empresas especializadas para 
a conservação da área objeto deste instrumento, arcando integralmente com a 
despesa, sem qualquer ônus ou responsabilidade para o Município de 
Quixadá/CE. 

§40  - Tudo o que competir ao Parceiro, por força de sua atribuição, envolvendo 
pessoal ou material, será exclusivamente por ele suportado, sem qualquer 
ônus ou participação do Município de Quixadá/CE, aqui incluídas eventuais 
reclamações trabalhistas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O Município de Quixadá/CE, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, comprometem-se, além das 
obrigações legais e pertinentes ao presente termo de parceria, a: 

a) 	Fornecer todas as informações sobre a praça objeto da parceria, 
necessárias à sua conservação; 
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b) Tomar as medidas necessárias ao restabelecimento da ordem, na 
ocorrência de perturbações na área adotada; 

c) Comunicar com antecedência ao Parceiro a programação e realização 
de eventos de interesse público na área, que não infrinjam as normas vigentes 
e sejam adequados à área; 

d) Custear os gastos com iluminação e água do local. 

CLÁUSULA QUARTA - PLACAS INDICATIVAS 

Será permitida a fixação de placas institucionais a serem instaladas 
obrigatoriamente pelo adotante, às suas expensas e em locais previamente 
estabelecidos no Termo de Cooperação/Adoção. O layout definido tem por 
objetivo não comprometer os aspectos visuais da cidade, além de definir uma 
identidade visual institucional para todas as áreas verdes públicas que vierem a 
ser adotadas. 

Foram elaborados dois modelos de placas institucionais em função da 
adequação às áreas onde serão instaladas, de maneira a assegurar a 
harmonia da paisagem. 

CLÁUSULA QUINTA - DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 

O Parceiro fica autorizado a divulgar na imprensa, ou em qualquer outro meio 
de comunicação que lhe convier, a celebração do presente instrumento, desde 
que mencionado o processo administrativo. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

Ao Município de Quixadá/CE, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos é reservado o direito de exercer 
permanente fiscalização sobre todas as questões referentes a este Termo de 
Parceria. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Parceiro deverá atender prontamente a solicitação 
do Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, quanto à necessidade de quaisquer 
intervenções necessárias para a execução dos serviços objeto deste Termo de 
Parceria. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCUMPRIMENTO 

Caso seja constatado descumprimento total ou parcial, ou ainda, o 
cumprimento irregular de quaisquer das cláusulas da presente parceria por 
parte do Parceiro, especialmente quanto às obrigações por ela assumidas, o 
Município de Quixadá/CE, através dos departamentos fiscalizadores, notificará 
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o Parceiro para, no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, sanar as 
irregularidades. 

§ 10  - O prazo para o saneamento das irregularidades será estabelecido pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, de 
acordo com a complexidade da intervenção necessária, observando-se o prazo 
máximo estabelecido na cláusula sétima. 
§ 20  - Caso o Parceiro não regularize as irregularidades apontadas no prazo 
concedido, o Município de Quixadá poderá rescindir o Termo de Parceria. 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA, RESCISÃO E DENÚNCIA 

O presente Termo de Parceria terá sua vigência a contar da data de sua 
assinatura pelo prazo de 12 meses podendo ser prorrogado pelo período de 60 
(sessenta) meses caso tenha interesse o Município Quixadá/CE. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

As partes elegem o foro Comarca de Quixadá/CE, com exceção de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas e/ou 
controvérsias oriundas do presente Termo de Parceria. E por estarem assim, 
justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e forma. 

Quixadá/CE, 	de 	de 2022. 

xxxxxxxxxxx 
SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, 
MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

xxxxxxxxxxxxxx 
PARCEIRO 
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(Qualificação da empresa ou pessoa interessada) 

A Prefeitura Municipal de Quixadá/CE 

Comissão Permanente de Licitação Senhor Presidente, 

	 (Nome da da Empresa ou Pessoa Interessada e 

qualificação do representante - em se tratando de pessoa jurídica), 

solicitamos a esta Comissão de Licitação pedido para formalização de 

Termo de Parceria para adoção da (nome da praça), item 	(número do 

item de acordo com a tabela do ANEXO V). 

Ressaltamos que ao adotarmos essa praça contribuiremos 

efetivamente para a melhoria da paisagem urbana da cidade. 

Declaramos, na oportunidade, que é do nosso conhecimento o teor 

do Edital e Anexos do Chamamento Público n°. 2022.09.19.01 - CHP, 

instaurado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 

Serviços Públicos, bem como Lei n° 3.112 de 16 de dezembro de 2021, 

que estabelece normas e procedimentos para parcerias entre o Poder 

Púbico Municipal e a sociedade, no que diz respeito à adoção de praças 

públicas. 

Por estarmos de pleno acordo em cumprir as obrigações a serem 

assumidas, firmamos a presente carta de intenção. 

Atenciosamente, 

Pw 

(Assinatura do Interessado) 
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Constituem praças e canteiros disponíveis para adoção os seguintes 
logradouros.- ogradouros: 

1) 1) PRAÇA DA CATEDRAL 
2) PRAÇA JOSÉ DE BARROS (PRAÇA DO LEÃO) 
3) PRAÇA DO PUTIÚ 
4) PRAÇA DO BAIRRO CAMPO NOVO 
5) PRAÇA DA ESTAÇÃO 
6) PRAÇA DA IGREJA DO ALTO SÃO FRANCISCO 
7) PRAÇA DO CONDOMÍNIO RAQUEL DE QUEIROZ 

a 	 8) PRAÇA CORONEL NANAM - BIBLIOTECA PÚBLICA 
9) PRAÇA EM TORNO DO GINÁSIO GOV. GONZAGA MOTA 
10) PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOÃO 
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO ADOÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 

Aviso de CHAMAMENTO. A Comissão Permanente de Licitações do Município de 
Quixadá/CE, torna público que as 09:3OHrs do dia 10 de outubro 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° 
2022.09.19.02- CHP referente a CHAMAMENTO DE TODA E QUALQUER PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA, ASSOCIAÇÕES, ÓRGÃOS E/OU INSTITUIÇÕES DA INICIATIVA 
PRIVADA, DOMICILIADAS NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, PARA "ADOÇÃO DE 
PRAÇAS PÚBLICAS", COM O OBJETIVO DE PROMOVER O CUIDADO DESTAS ÁREAS 
PÚBLICAS EM PARCERIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 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 17:30. Quixadá/CE, 21 de setembro de 2022. 

+ 
Edm, 	Neto 

Presidente da Co' issão Permanente de Licitação 

0 
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PORTARIA N° 20.09.002/2022 

DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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 Ari 

89, II, alíneas c e h da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO oficio n° 670/2022 da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, em anexo, o qual solicita a abertura de 
Processo Administrativo Disciplinar; 

CONSIDERANDO São deveres do/a servidor/a: manter com  
compatível com a moralidade administrativa: ser assíduo/a e p6al 
ao serviço; Conforme disposto no art. 124, IX, X da 	. 
Complementar no ooi de 23/11/2007 (REGIME JURIDICQ DO 
SERVIDOR MUNICIPAL DE QUIXADA). 	 - 

Art. 1° - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apurar 
denuncia descrito em oficio da Secretaria de Desenvolvimento Social, 
da servidora YARA DE MENEZES QUEIROZ. no cargo em 
AGENTE SOCIAL matricula no 00916569, admitido em 09/07/2019, 
conforme o artigo art. 124. IX, X da Lei Complementar n° 001 de 

I1/2007 (REGIME JURIDICO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
XADA), bem como outros que surgirem no decorrer do processo, 

a fim de apurar extravio documental noticiado pela servidora pública. 

Art. 20 - 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 no 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. 40 - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e revogando 
as disposições em contrário. 

• BLIQUESE REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá - Ceará, 20 de Setembro de 
2022. 

ROBERT,4 GLICYA DE SÃ FELIX 
Secretária da Administração 

Publicado por: 
Nayane Grace Fernandes 

Código Identificador:2654F9A8 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E \III() 

AMBIENTE 
CHAMADA PÚBLICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QU1XADÁ - Aviso de 
Chamamento Público. A Comissão Permanente de Licitações do 
Município de Quixadá/CE. toma público que às 09:3011rs do dia 10 
de outubro 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° 2022.09.19.02 - CHP referente a 
CHAMAMENTO DE TODA E QUALQUER PESSOA FÍSICA 

OU JURÍDICA, ASSOCIAÇÕES, ÓRGÃOS E/OU 
INSTITUIÇÓES DA INICIATIVA PRIVADA, DOMICILIADAS 
NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, PARA "ADOÇÃO DE 
PRAÇAS PÚBLICAS", COM O OBJETIVO DE PROMOVER O 
CUIDADO DESTAS ÁREAS PÚBLICAS EM PARCERIA COM 
O PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 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 às 17:30. 

EDMILSON MOTA NETO - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentilicador:90A81 1 F9 

TAlHA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CIDADANIA, 
SEGURANÇA E SERVIÇOS  PÚBLICOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
icitações do município de Quixadá toma público que se encontra 

à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 2022.09.15.01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é Contratação de serviços de locação, implantação, operação e 
manutenção dos serviços de monitoramento eletrônico e fiscalização 
automática de trânsito, por intermédio de equipamentos e sistemas, 
junto à Secretaria de Segurança Pública. Trânsito e Cidadania do 
município de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Inicio de recebimento 
das propostas: das 08hs00min do dia 23/09/2022: 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 06/10/2022; 3. 

Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs0 1 min às 08h59min do 
dia 06/10/2022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: às 
09hs00min do dia 06/10/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, siri, 10  
andar, Campo Velho. Quixadá-CE. das 07:30 às 11:30 e no 
site:www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR, 
Pregoeiro 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identíficador:BB4AE33F 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Aviso de HomoloeacãO E ADJUDICACÃO. Tomada de Preços n° 
2022.05.31.1. Objeto: Contratação de serviços de engenharia para 
execução das obras de construção do Mercado Público Municipal, 
Reforma da Praça e Rotatória incluindo a pavimentação do entorno. 

no Município de Quixelô/CE, nos moldes do Plano de Trabalho 
(MAPP) n° 1083 - Convênio n° 120/2022. celebrado com o Governo 
do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas 
(SOP)., conforme especificações apresentadas no Edital 
Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa D. V. R. DO 
NASCIMENTO - ME, totalizando sua proposta no valor de RS 
1.544.132.94 (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil cento e 
trinta e dois reais e noventa e quatro centavos), de conformidade com 
o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo e 

Adjudico a presente Licitação na forma da Lei n° 8.666/93 

GUILHERME DE LIMA 
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal da lnfracstrutura. 

Data da Homoloacão: 22 de Setembro de 2022. 

RESOLVE: 
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Fortaleza, Ceará, Brasil e  Sexta-feira, sábado e domingo. 23. 24 e 25 de setembro de 2022 e O ESTADO 

ECONOMIA 
Planes de saúde. UM terço dos benebeia000 de p(arisS da saúde esta vinculado a operadoras cujas 

receitas edo estão cobriode as despesas assistenciais, comerciais e admtnis(ratr'as, (te acorde com 

iaíJc's dá P045. Dardos levantados pela Fenasaúde mostram que 267 operadoras estão no vermelho. 

1iECONOMIA 
Produçao de ovos bate recorde 

Governo anuncia novo bloqueio 
de R$ 2,6 bilhões no Orçamento 
A dez dias do primeiro turno das eleições, o Ministério da Economia anunciou 

a necessidade de um novo bloqueio de R$ 2,6 bilhões no Orçamento de 2022 
Em ufl 1. a produau de oiro de galinha voltou a bater 

recorde no Brasil. segundo o 18Gb. O Pais produziu 4.8 
bithues de destas no ano passado. alta de 1.7% etir relação 
a 202(1. 't'radicaonatmrtntc. o ovo é considerado um aubsta-

luto das carnes cm tempos de pressão inflacionária. rã que 
costuma ter preços mata acessiveta mas ganhou um bar' 
ti aumento tumbém. No mercado interno, com a alta no 

preço das carnes, a demanda por ovos de galinha cresceu. 
o produto atingiu novo recorde de produção: apontou 

o tcs'aniat,nenio. A produção de ovos vem subindo desde 

1999. O preço Aluiu baixo em relação ás carnes ,um dos 

pnnctp.aan esttmulos otto principal para explicar o aan-

Ço da atividade no Brasil. 
O ovo é uma alternativa como fonte de proteína que 

acaba tomando lugar na cesta de consumo do brasileiro,
cuníormr o IBGE. O total de 4,8 bilhões de dúzias em 2021 
..aercspondcu a quase 58.2 bilhões de ovos. Assim, a produ 

çao toi de 272.8 ovos para cada habitante do País a popu 
tacão total tisi estimada pelo instituto cm 213.3 milhões de 
pessoas no ano passado. Em 202). as carnes acumularam 

tnt(acâo de 8.45'}a no Brasil. conforme o IPCA , também 
cuc.utido pelo IBGE. Os cortes com as maiores altas foram 

filé nrsztion (3091%). carne de carneiro (t7.71%). picatshu 
t'5 1 ftgodcs lt4.73tr) e músculos (tO.O2trísl  MOo à los 

que e 	' na' redes sociais não faliam. 

Poupança 
'ri; . .ii; a queda Ou 

r.i.avv,,riizdtda pele IPCA. 
nos ultimas flicicu. O 700-
Jumento real acumulado 

pela aplicarão na poupança 
segue ainda no terreno 
iicgatisO. Levantamento 

da plaraterrr.a dv dados 
financeiros 1 C;hcosoniati 
Ca indica que. na raneia dos 
últimos 12 meses escorvada 
,ns agonio, a rentabilidade 
ucal da pospar,ça, ou leia 
descontada a tnrlaçoo. ficou 
ncgsttia em 165% A últi-
ma içe ittl que a poupança 
aptciçlitno unta rcntabtlt 

dade postrtva no acumulado 
de 2 nicos roi cm agoiro 
de -'020 :0. lh%l 

IR 2022 
A Receita abre hoje. às 

tu horas, a consulta ao 
quinto e ultimo lote do IR 
2022 para 1.220 milhão 
de contribuintes. As resti-
tuições terão correção  de 

4.2211, com base na Selic. 

Ao todo, serão pagas ES 
1.9 btlhio por meto de 
deposito bancário ou Pio. 
tia sesta-feira (30). Desse 
total. Ri 221.t milhões 
serão liberados a quem se 
enquadra nas regras de 
prioridade legal (idosos, 
deficientes fisscon ou men-tais. 

portadores de doença 
grave e coistnbuiittes cura 
maior fonte de renda seta o 
magtstdflo. 

Eleições: Redução'programada' do gás anunciada 
A Patrubras anunciou unia redução do 6% no 

preço meclio do gás de cozinha, já em vigor unte 
segundo consecutivo desde a semana passa-

da - com a proximidade das eleições. Com  a nova 
Samoa, o preço para as distribuidoras passarã do 
054.0265 para Ri 3,7842 por quilo. Assim, o valor 
isso . do botijão ficará ei,, Ri 49.19,0 equivalente 

soda estimada ti. R$ 3,15 nos 13 quilos. A 
au cem associando as recentes rnduço*s 

civ. - cmbsstiveIs a sréiva dos preços de rele,nnc.a 
no nlrrcudo internacional Não foi diferente ontem 

Aliquota menor 
	

Consumo 
Agencias de viagem. upe- 
	

A inlencae de consumo 
rodotas e cruzeiros esariti- 
	

das taosilias subiu 1.4% em 

mos terão aliquota do IRRP 
	

setembro. para 84.4 pontos. 

menor sobre remessas ao 
	

seguindo a reottÕttcia de 

exterior, A MP 1.130 passa 
	

alta iniciada em janeiro. 

valer em Janeiro de 2023 
	

e supera em 16,5!, o 

e reduz os atuou 25% para 
	

resultado de setembro do 

8%. O IRRF incido sobre 
	

ano passado. 05 dados 

05 valores remetidos para 
	

foram divulgados hoje (22) 

pessoa tisuca us juridiCa no 
	

pela CNC O aumento foi 

exterior. destinadas a co- 
	influenciado pela melhora 

bertura de gastos pensaste 
	

do mercado de trabalho. 

enu viagens de turismo, de 
	

"Com eletro, os indicadores 

nc-gocios. de serviço ou de 
	

do Emprego Atou) ode Per- 

treinamento ao em ntis- 
	preItos Profissional perma- 

soes oficiais. O limite de 
	neceram conte os ilniCos 

remessas paro incidência 
	

nos quais todas as tamilias 

da aliquota reduzida ode 
	

se demonstram sahstedas", 
05 20 vil 
	

ressalta a entidade. 

INSS: Aposentados receberão RS 1.73 bi atrasados 
LIs vcgsradocdo )%t,S. quis ganharam nu isstiç.uo 

direito a concessão ou revisão de seu beneficio previ 
denci.irio ou assislencial. vão receber Ri 1.73 bilhão 
em atrasados de olá 60 salários minitssos (ES 72.7201 
da louraça Federal. Recebera o dinheiro neste lote quem 
cor uma RPV (Requisição de Pequeno Valor) como 

são chamadas ai ações de até 60  60 salários min 	com 

is pagamento autorizado pela Justiça em agosto de 202c 
O (2W ie:nsselho da Justiça Federal) liberou ES 2,119 
lntthões para quitar ações de 197.939 beneficiários cnn 

iodo o Pais,  

Mais informações de Rubens Frota: 
e'n,ait: trotarubensuagmait,Cnm 

Para evitar um estouro isa 

teto de gastos, a regra que li-
nsita o avanço das despesas à 
variação da inflação, aoun 
ciesu ontem 1221 um nove 
bloqueio de RS 2,6 bilhões tio 
Orçamento de 2022 A con 
tenção nus gastos viu atingir 
emendas parlamentares que 

foram liberadas lia apenas 
duas semanas, o que irritou 
integrantes do Congresso 
Nacional e criou confusão 
entre aliados do governo lata 
Bolsonazo )PL) -que vinham 
sendo beneficiados pela me-

dida. 
O bloqueio atrapalha os 

planos do presidente da Cá. 
nutra, Aethur Lira (PP-AL). 

e do ministro da Casa Civil. 
Ciro Nogueira. que queriam 
acelerar a execução das cha-

madas emendas cie relator 
diante do risco de rcves em 

rulgameisio no STF (Supre.. 
mo Tribunal tirderal)  sobre 
a legalidade do Instrumento. 

As emendas de reluror são 
usadas como moeda de tio. 
eu tsas negociações politiças 
com o Congresso e eostu' 
istam privilegiar aliados do 
Palacio do Planalto. 

10,5 bilhões travados 
Com o novo bloqueio, u 

total de despesas que ficam 
travadas robe a ES 10.8 bi' 
bOca. O secretário especial 
de 'fesouro e Orçamento. Es. 
leves Colnugo, não detalhou 
quais despesas serão alvo da 
contenção, informação que 
deve ter divulgada até o dia 

30 de setembro. Ele buscou 
minimizar os impactos nega 

iivos do anuncio. 
A necessidade de bio 

queio á rima fotografia deste 
monsenio". disse. A grele 
imagina que até o tirn do ano 
vamos conseguir deseompri  

isto soa' disse Csrinagn. 
Atualmente há entre ES 

19 bilhões e Ri 20 bilhões 
em despesas não obrigato. 
rias que não foram ainda 
executadas e são elegíveis ao 
bloqueio Desse montante, 
cerca de ES 3.7 bilhões são 
emendas de relator. O resisti-
te está distri'rruido vos ações 
nos ministérios. Membros 
do Congresso que atuam na 
negociação das verbis de rr. 
tutor já foram avisados pelo 
Minsstõno da Economia na 
quarta-feira (21) sobre a mu-
dança nos planos ide libera-
ção dos recursos. 

Em 6 de setembro. Boi-
sonaro editou um decreto 
para antecipar a liberação 
de ES 3.5 bilhóes em emen-
das de relato, e outros 11$ 
2.1 bilhões para ministérios, 
na expectativa (Ir que o reta-
torto bimestral de avaliação 
do Orçamento apontasse ria 
sequltncta a viabilidade deixe 
altero. Mas não é  que o reta' 
torto mostra. 

Despesas 
't'rcntcou do governo iden-

tificaram uni crescimento 

inesperado de despesas com 
beneficies presidcncinrios. 
o que reduziu o espaço ar. 
çantentizso e forçou o novo 
bloqueio. Mesmo com e sai-
vem, o secretario defendeu o 
decreto aditado por Beberia -
To, que permitiu a Economia 
incorporar. de forma unieci-
poda, mudanças legais que 
resultem em alterações na 
previsão de despesas. 

O ato ahna caminho para 

o governo remarrejar os Ri 
5,6 bilhões, após o chefe do 
Executivo assinar duas MPs 
(medidas prOs'ssoriaa) para 
adiar para 2023 ou limitar 

despesas de ciCncia e cnsltu- 

ia aprusssdas anteriormente 
Pelo Legislativo. 'Não entra. 

demos que foi precipitado (li-
berar ris recursos). O decreto 
permitiu a llexíbilizaçãrt de 

Orçamento para atender aos 
diversos órgãos e ierã um 
instrumento importante da-
qui para frente': disse 

'A gente liberou ES 3.8 bi-
lhões da lei Paulo (Sustavo), 
estamos fazendo bloqueio 
de R$ 2.6 bilhões, então ain-
da tem um ganho de ES 900 
milhões. Temos; também a 
parte que foi uma murvuisen-
taçao interna doa recursos do 
I°NDCT (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científi-

co e Tecnológico)*, afirmou 
Cotnago. 

Segundo elo, o decreto é 
importante pata ampliar os 

tnsu'unnentox de que o gover-
no dispõe para administrar 
os necessidades de gastos dos 
mtassterios, mas ele destacou 
que riso sempre ccii feno 
respeitando o limite geral do 
teto. 'lenho que fazer gestão 
do dia a dia, precisa ter essa 
liberdade de poder descontin-
genciar ao longo do exercicio, 
cuidando para não descam-
prir a regra fiscal': disse. 'O 

fato de ter RI' 2 (despesas dos 
próprios ministérios] ou RP 9 
(emendas de relator), não sig-
nifica que aquela política dis-
cricionária não ri importante. 
não precisa ter atendida', afio 
moa o secretário. 

A necessidade de aperto 

adicional no Orçamento se 
deve principalmente ao au-
mento de ES 5.6 bilhões isa 
despesa com Preeidtncia. 
Isso ocorreu graças à rcduçao 
da tua do INSS (Instituto Na 
etonal do Seguro Social), que 
estava proxima de 1.7 millsio 
de pedidos em espera em 
abril e caia a 1,1 milhão cm  

agosto. 
Segundo Colts.ago. só os 

benefícios prevsdenciirios tt 
vrram alta de ES 6.6 bilhões 
na prevtslici de despesas, en-
quanto outros elementos. 
como sentenças judiciais 
pagas pelo INSS, tiveram re-
dução Os gaiato. com  BPC 
1 Beneficio de Prestação Coo' 
Imunda), pago a idosos e pes. 
upas com drfieiéncia de baixa 
renda, também aumentaram 
ES 2.1 bilhões. 

Se por um lado a redução 
da fila é um alisto para os 
segurados. que se recebem 
os valores após a aasiltsr do 
requerimento mie beneficio 
pelo orgão. também xtgssifrca 

uma fatura adicional para o 
governo o que retira espaço 
do teto de gastos. Ate agora. 
a fila elevada acabava cum-
prindo um papel de conten-
ção de despesas.  
'Ilous'e uma redução  da 

fila, e a mirar concessão rIs 
benef,çios lesou a um acres-
etnia das despesas obrtgato 
riaS': disse Cralnago. 'Grosso 
modo, tivemos crescimento 
de mios de ES O bilhões (por 
causa dos brtteficros) 

Apesar do impasse nos 
gastos, o governo segue co-
lhendo bons resultados pele 
lado da arrecadação. Pela 
primeira soe o relatório trou-
xe uma estimativa oficial de 
superávit primário nas com 
tas do governo central lquc 
reúne Previdfncia. 'l'csouro 
Nacional e Banco Central 1. 

A projeção deve indicar 
um resultado positivo em 
ES 13.Ç bilhões na revisão 

anterior, a cnttmatis-.o era de 
déficit de ES 69.5 bilhões. O 
dado indica que as receitas 
recolhidas pelo governo cio 
superar as gastos pela pri 
moiro vez desde 2013. 


