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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO 
N02022.10.20.01 

Regido Pela Lei Federal n° 8.666/93 de 21/06/93 

PREÂMBULO  

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE por intermédio da Comissão de Licitação comunica 
que está procedendo o Chamamento Público para recebimento dos documentos de 
habilitação para CREDENCIAMENTO DE CARTORIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, 
PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A 
SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. As informações poderão ser 
obtidas na Sala da Comissão de Licitações, situada na Travessa 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 
http//:www.quixada.ce.gov.br, no Portal de Licitações Municipais do Estado do Ceará 
https://municipios-Iicitacoes.tce.ce.gov. br/index. php/Iicitacao/abertas. 	O 	envelope 
contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala da 
Comissão de Licitações conforme endereço supra citado, o início de recebimento dos 
documentos: a partir de 01/11/2022 por um período de 12 (doze) meses, entre as 
08h00min às 17h30min. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CARTORIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO 
DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS QUE SE REFIRAM A SERVIÇOS CARTORIAIS, 
PARA 	ATENDER 	ASNECESSIDADES 	DE 	DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

ORGÃOS INTERSSADOS: SECRETARIA DE SAÚDE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
GABINETE DO PREFEITO 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 

CREDENCIAMENTO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: POR ITEM 
EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DE INICIO: 01/11/2022 
DATA FINAL: 01/11/2023 
DIA E HORÁRIOS: DIAS ÚTEIS, 08:OOHORAS ÀS 17:OOHORAS 
LOCAL: SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES, SITUADA NATRAVESSA 

JOSÉ JORGE MATIAS, S/N - CAMPO VELHO - QUIXADÁ-CE 
CÓPIA DO EDITAL: https://municipios-Iicitacoes.tce.ce.qov.br/index.php/Iicitacao/abertas  

Compõem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentadas: 

PARTE A - ANEXOS: - Condições para credenciamento, julgamento e 
ratificação/homologação. 
PARTE B - ANEXOS: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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ANEXO ÚNICO - Projeto Básico/Termo de Referência + Anexo 1 (Modelo 
Solicitação de Credenciamento) + Anexo II (Minuta de Contrato) + Anexo III (Modelo 
de Declarações de Habilitação) + Anexo IV (Tabela dos Atos e Valores dos Serviços 
Notariais - Tabela de Emolumentos Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará - TJCE). 

1 - DO OBJETO: 

1.1. CREDENCIAMENTO DE CARTORIOS DE REGISTRO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTO E 
REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A SERVIÇOS 
CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE. 
1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus/anexos, em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência e 
com a relação de procedimentos constantes no presente edital. 
1.3. Os cartórios credenciados devem prestar os serviços com pessoal especializado, 
equipamentos e insumos da contratada. 
1.4. O critério de julgamento das solicitações, bem como a seleção dos interessados 
neste credenciamento se dará POR ITEM, conforme opções abaixo: 

a) ITEM 1 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
b) ITEM 2 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
c) ITEM 3 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 
d) ITEM 4 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
e) ITEM 5 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS; 
f) ITEM 6 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 
g) ITEM 7 - SERVIÇOS CARTORIAIS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PROGURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 

1.4.1. Os interessados poderão apresentar solicitação(ões) para um ou mais itens, 
com único envelope de credenciamento, desde que cumpridas/reunidas qualificações 
técnicas e condições exigidas neste edital para o(s) item(ns) interessado(s). 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO: 

2.1. Os documentos de credenciamento serão recebidos, analisados e julgados pela 
Comissão Permanente de Licitação, a partir do dia 01 de novembro de 2022, 
encerrando-se o recebimento no dia 01 de novembro de 2023, devendo ser entregues 
na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Trav. José Jorge Matias, sln - 
Campo Velho - Quixadá-CE. 
2.1.1. Recebidos envelopes no endereço acima, a Comissão Permanente de Licitação 
deverá efetuar comunicação à autoridade superior da Procuradoria Geral do 
Município, e abrir os envelopes, bem como analisar e julgar a documentação 
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encontrada nos seus conteúdos, somente após autorização expressa da autoridad 
superior. 
2.1.2. Caso o(s) envelope(s) não seja(m) aberto(s) na mesma data do recebimento, a 
Comissão, quando autorizada a abrir o(s) envelope(s), deverá adotar como data-base 
para análise dos documentos contidos no(s) envelope(s), a data de entrega no local 
determinado deste edital. 
2.2. Poderão participar do presente credenciamento todos os cartórios que atuem 
no(s) ramo(s) do objeto da contratação, localizados no Município de Quixadá/CE, sob 
a denominação de sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, 
em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples (associações e 
fundações) - exceto sociedade cooperativa e/ou consórcios, que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos. 
2.2.1. A comprovação da atuação dos cartórios no(s) ramo(s) se dará na fase de 
credenciamento por meio da apresentação de objeto social compatível/similar com o 
objeto do(s) item(ns) interessado(s), no registro comercial/inscrição do ato 
constitutivo/decreto de autorização/ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor. 
2.3. Nada obsta que seja credenciada mais de uma instituição prestadora de serviços, 
durante a vigência desse procedimento. 
2.4. Não poderão participar deste credenciamento os interessados que se encontrem 
em processo de falência ou de recuperação judicial (ressalvado em condição de 
recuperação judicial desde-que amparada em certidão emitida pela instância judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 
participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, nos 
termos do acórdão n° 1201/2020 do TCU); de dissolução; de fusão, cisão ou 
incorporação; ou ainda, que estejam cumprindo suspensão temporária de participação 
em licitação ou impedimento de contratar com o Município de Quixadá/CE, ou que 
tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, bem como interessados que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 
2.5. A participação neste credenciamento implica em concordância e aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório. 
2.6. A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e condições 
estabelecidas neste edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as 
condições de credenciamento e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se 
o requerente a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo a 
participação, quando for o caso. 
2.7. Envelopes com documentos de habilitação e solicitação de credenciamento 
enviados via postal, somente serão aceitos pela CPL, para fins de participação neste 
processo, se forem entregues na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Quixadá/CE até a data final para recebimento dos envelopes previsto no 
preambulo deste edital. 
2.7.1. Não serão aceitos envelopes entregues após o prazo previsto no item anterior, 
mesmo que o protocolo/despacho dos envelopes na empresa responsável pelos 
serviços de entregas (Correios ou Similares) tenha sido efetuado anteriormente. 

3- DOS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO: 

3.1. Podem participar deste Credenciamento todos os Cartórios localizados no 
Município de Quixadá/CE, que preencherem todos os requisitos exigidos no Anexo 
único deste edital - Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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3.2. Os cartórios interessados poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, 
partir da publicação do extrato deste Edital de Credenciamento. 
3.3. A inscrição no processo implica na manifestação de interesse em participar d 
processo de credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, e aceitação 
e submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e 
condições estabelecidas no Anexo único deste edital - Projeto Básico/Termo de 
Referência e seus anexos. 
3.4. Para credenciar-se o proponente deverá habilitar-se através de: 
3.4.1. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, que deverá ser apresentada conforme 
o modelo do Anexo 1 do Projeto Básico/Termo de Referência, em única via, em papel 
timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão Social e endereço 
do proponente, datadas, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo 
representante legal do cartório, com seu respectivo carimbo e/ou identificação, 
juntamente com a documentação solicitada abaixo: 

3.4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; 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; ou 
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; ou 
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova 
da diretoria em 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; ou 
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 
e) Documento de fé pública com foto, dos sócios ou diretores. 

3.4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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, em plena validade, para com: 
cl) a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito, ou 
Positiva com Efeito de Negativa, quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União (PGFN), inclusive quanto às contribuições sociais); 
c.2) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de 
tributo estadual do domicílio da licitante); 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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c.3) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, d-
Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na form:' '•  7 1  
da legislação municipal; 	 - 
c.4) o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
c.5) a Justiça do trabalho (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de 
Débitos Trabalhistas - CNDT). 11  

OBS.: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 

3.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

3.4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Ato de nomeação do Tabelião responsável pelo Cartório; 
b) Cédula de Identidade e CPF do Tabelião responsável pelo Cartório. 

3.4.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 
27/10/1999, publicada no D O U de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme o modelo do Anexo III do Projeto Básico/Termo de Referência. 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
conforme o modelo do Anexo III do Projeto Básico/Termo de Referência. 
c) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus 
anexos, conforme o Anexo III do Projeto Básico/Termo de Referência. 
d) Declaração expressa de cumprimento do Inciso III, do Art. 90 da Lei Federal n° 
8.666/93 conforme o Anexo III do Projeto Básico/Termo de Referência. 

3.4.7. O cartório que apresentar documentação em desacordo com quaisquer das 
exigências do item, deste edital, estará inabilitada a prosseguir no processo de 
credenciamento e será declarada credenciada. 
3.4.8. Estará apta ao credenciamento os que atenderem ao presente edital e seus 
anexos toda a documentação exigida. 
3.4.9. A apresentação de solicitação de credenciamento vincula o proponente, 
sujeitando-o, integralmente, às condições deste credenciamento. 
3.4.10. Havendo mais de 01 (um) cartório credenciado para o objeto (item), somente 
serão contratados os novos credenciados, ou seja, do segundo credenciado em diante 
(levando em consideração a ordem cronológica de credenciamento), caso exista 
demanda de serviços e saldo no valor limite de contratação dos órgãos participantes. 
3.4.11. Os documentos exigidos neste edital e seus anexos, deverão estar com prazo 
de validade em vigor na data de recebimento dos envelopes e poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório 
competente, ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação ou outro servidor 
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da administração pública do Município de Quixadá/CE, conforme art. 32 da Lei Feder 
n° 8.666/1993 e inciso II, do §30  da Lei n° 13.726/2018. 
3.4.12. Informações Gerais da Solicitação de Credenciamento: 
a) As solicitações de credenciamento deverão ser confeccionadas conforme subitem 
3.4.1 deste edital, 
a. 1) Na solicitação de credenciamento deverá constar os seguintes dados: 
a.1.1) Serviços a serem executados, com itens e valores estimados idênticos aos 
apresentados nas tabelas apresentadas no Projeto Básico/Termo de Referência, não 
sendo permitido ao proponente alterá-la (em seu conteúdo e valores totais estimados) 
sob pena de imediata desclassificação. 
a.1.2) Os valores totais estimados de cada item interessado, bem como o valor global 
por extenso, todos em moeda corrente nacional (REAL), mesmo que não contenham o 
símbolo da moeda (R$); 
a.1.3) Prazo de execução dos serviços não poderá exceder a 12 (DOZE) MESES; 
a.2) Os preços constantes da solicitação da proponente deverão conter apenas duas 
casas decimais após a vírgula, cabendo à proponente proceder ao arredondamento ou 
desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos. 
a. 3) Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto 
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços. 
a.4) O serviço será contratado conforme o Projeto Básico/Termo de Referência. 
a.5) Será desclassificada a solicitação que: 
a.5.1) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 
a.5.2) Estiver em desacordo com qualquer das exigências deste edital. 
a.5.3) Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido; 
a.5.4) Apresentar preços estimados 
Básico/Termo de Referência; 
3.4.13. Os envelopes, contendo a documentação para credenciamento conterá na 
parte externa as seguintes indicações: 

divergentes dos constantes no Projeto 

3,  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA/CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO N° 2022.10.20.01 
RAZÃO SOCIAL: 	  
CNPJ N O: 

ITEM(NS) N 	 

4 - DO JULGAMENTO: 

4.1. O julgamento será feito, POR ITEM, pela Comissão Permanente de Licitação 
Municipal de Quixadá/CE. 
4.2. 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 indução do 
processo, encaminhando à superior apreciação, caso se faça necessário. 
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4.3. A CPL, além do recebimento e exame da documentação e da análise pa 
credenciamento do interessado, caberá, em obediência às disposições estabelecidas 
neste Edital e demais legislação pertinente, conduzir as atividades correlatas. 
4.4. Os documentos relativos ao credenciamento serão analisados à medida que os 
envelopes forem sendo recebidos e autorizada a abertura pela autoridade superior. 
4.5. Analisados os documentos, diante do estabelecido neste instrumento, e estando 
conforme, o cartório será considerado credenciado. 
4.6. Terão o pedido de credenciamento indeferido os cartórios que não apresentarem 
a documentação exigida ou, se apresentada, não for aprovada, importando na 
exclusão do direito de participar da fase de contratação. 
4.6.1. E facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase deste 
credenciamento, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente no envelope, conforme previsto no art. 43, §3° da Lei 
Federal n° 8.666/1993. 
4.6.2. Será admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição 
pré-existente à sessão pública de abertura do envelope do interessado, conforme 
ACORDAO TCU n° 966/2022 - PLENÁRIO. 
4.6.3. Os cartórios que não forem credenciados por incorreção ou ausência de 
documento(s), poderão reapresentar, dentro do prazo estabelecido no item 2.1 deste 
edital, novo envelope contendo toda documentação de credenciamento tratada no item 
3 deste edital. 
4.6.4. Uma vez entregue os envelopes no Departamento de Gestão de Licitações e 
estes forem abertos pela Comissão de Licitações, os documentos encontrados em 
seus conteúdos integrarão os autos do processo e não poderão ser devolvidos, exceto 
aqueles envelopes que ainda não tenham sido abertos pela Comissão e cuja 
proponente apresente solicitação de retirada/devolução formalmente. 
4.7. Analisada a documentação para verificação do cumprimento das exigências do 
Edital, a CPL divulgará os nomes dos credenciados e dos não credenciados por meio 
de publicação de ato específico no Diário Oficial dos Municípios - DOM e no sítio 
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE): 
https:lllicitacoes.tce.ce.gov.br/. 
4.7.1. A Comissão de Licitação se reserva o direito de realizar a análise dos 
documentos de credenciamento apresentados, em conformidade com as demandas e 
autorização da Procuradoria Geral do Município de Quixadá/CE, logo, não haverá 
prazo fixado para divulgação dos resultados quanto a análise destes documentos. 
4.7.2. A data base para análise e julgamento dos documentos de credenciamento pela 
Comissão, será a data da entrega do envelope no Departamento de Gestão de 
Licitações. 
4.8. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, 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. 
4.9. O recurso limitar-se-á a questões de credenciamento, considerando, 
exclusivamente, a documentação apresentada no ato da inscrição, não sendo 
considerado documento anexado em fase de recurso. 
4.10. 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. 
4.11. Os recursos deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, sito Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, nos dias 
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úteis, no horário das 08h às 12h ou enviados para o e-m 
licitacao©quixada.ce.gov.br  até às 23h59min do devido prazo, não conhecidos 
interpostos fora dele. 
4.12. Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, 
protelatórios. 
4.13. Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o 
mesmo motivo de contestação. 
4.14. Ao recurso não será conferido efeito suspensivo. 

5 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO EDITAL: 

5.1. Até o 50  dia após a publicação do aviso de credenciamento, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório deste Credenciamento mediante petição dirigida a CPL. 
5.1.1. O protocolo do pedido se dará via correspondência ou de forma presencial na 
sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE, localizada 
na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, nos dias úteis, no 
horário das 08h às 12h, ou ainda por meio eletrônico através de pedido enviado ao e-
mail: licitacao@quixada.ce.gov.br  nos dias úteis até às 23h59min do devido prazo. 
5.2. A CPL decidirá sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar 
do dia do protocolo/envio do e-mail. 
5.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para o 
credenciamento, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das solicitações e/ou condições de participação. 
5.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(TCE/CE): https: / /licitacoes.tce.ce.gov.br/.  

6- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. A(s) credenciada(s) ofertará(ão), no âmbito de suas especialidades e em 
conformidade com o(s) item(ns) por ela(s) vencido(s), os serviços descritos no Projeto 
Básico/Termo de Referência (Anexo único deste edital). 
6.2. Os serviços deverão ser realizados com pessoal especializado, equipamentos e 
insumos da contratada. 
6.3. Para a execução dos serviços serão emitidas ORDENS DE SERVIÇOS, em 
conformidade com as solicitações de credenciamento apresentadas. 
6.4. Os serviços licitados deverão obedecer a um prazo de atendimento, a ser definido 
pela Secretaria Contratante, a partir das características que se apresentam, nos 
quantitativos discriminados na ORDEM DE SERVIÇO. 
6.5. Os serviços serão fiscalizados por servidor designado e responsável pelo 
acompanhamento do contrato. 6.6. A(s) credenciada(s) deverá(ão) realizar os serviços 
na data e horários definidos na ORDEM DE SERVIÇO. 

7 - DO DESCREDENCIAMENTO: 

7.1. Ocorrerá o descredenciamento quando: 
7.1.1. Por algum motivo o(s) cartório(s) credenciado(s) deixar(em) de atender as 
condições estabelecidas neste Edital e no(s) contrato(s) administrativo(s) de prestação 
de serviços. 
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7.1.2. N a recusa injustificada do(s) cartório(s) credenciado(s) em assinar(em) 
contrato(s), aceitar(em) ou retirar(em) o instrumento equivalente dentro do pr 
estabelecido, implicando em seu imediato descredenciamento e na imed 
suspensão do direito de licitar com a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA de acordo com 
prazos previstos em lei. 
7.1.3. A Administração fica assegurada o direito de no interesse da Administração 
Pública, anular o presente processo de credenciamento, sem que caibam às 
Credenciadas reclamações ou indenizações. 
7.1.4. Por qualquer motivo o contrato entre a credenciada e a Administração for 
reiscindido. 

8- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

8.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir deste 
credenciamento correrão à conta de recursos específicos consignados no vigente 
Orçamento Municipal, nas seguintes dotações orçamentárias: 

ÕRGÃO DOTAÇkO ELEMENTO DE 
DESPESAS 

FONTE DE 
RECURSO 

SECRETARIA DE SAÚDE 1001.10.122.1001.2.047 3.3.90.39.00 1500000000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0801.12.122.1215.2.020 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1601 .08.122.0402.2.071 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

0401.04.122.0402.2.006 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

0601.04.123.0404.2.008 3.3.90.39.00 1500000000 

GABINETE DO PREFEITO 0201 .04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00 1500000000 

PROCURADORIA GERAL 0301 .04.092.0402.2.005 3.3.90.39.00 1500000000 

8.2. O valor global estimado deste credenciamento é de R$ 116.000,00 (cento e 
dezesseis mil reais), assim distribuído: 

ÕRGÃO :.- 

SECRETARIA DE SAÚDE R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 12.000,00 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS R$ 12.000,00 
GABINETE DO PREFEITO R$ 20.000,00 
PROCURADORIA GERAL R$ 12.000,00 

8.2.1. O(s) valor(es) total(is) do(s) item(ns) constante(s) nas solicitações de 
credenciamento das proponentes, em hipótese alguma, poderá(ão) ultrapassar os 
valores estimados por órgão participante nas alíneas do item 8.2 deste edital, sob 
pena de desclassificação da solicitação. 

9 - DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 

9.1. DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento de credenciamento, o 
Presidente da CPI- ou a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido 
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de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas 
formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente Wd  

no envelope, fixando o prazo para a resposta. 
9.2. As proponentes notificadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Presidente da CPL, sob pena de 
desclassificação. 
9.3. Será admitida a juntada de documentos que não foi juntado com os demais 
comprovantes de habilitação e/o u da solicitação de credenciamento, por equívoco ou 
falha, posterior à entrega dos envelopes, desde que estes apenas venham a atestar 
condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, ou seja, àqueles com 
data de emissão anterior à data de entrega dos envelopes no local determinado neste 
edital. (Acórdão n° 1211/2021 - TCU- Plenário). 
9.4. 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 - DOS PREÇOS, PAGAMENTOS, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO: 

10.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) deste credenciamento será(ão) sob o Regime de 
Execução Indireta e a Empreitada por Preço Unitário, ou seja, o pagamento será feito 
apenas pelos serviços efetivamente executados. 
10.2. Poderão ser executados quaisquer serviços/itens constantes na TABELA DOS 
ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de Emolumentos 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE, da Portaria n° 
182/2021. 
10.3. Os Preços unitários dos serviços executados serão aqueles previstos na 
TABELA DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de 
Emolumentos Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE, da 
Portaria n° 182/2021. 
10.3.1. Os preços unitários fixados na tabela do item anterior, serão adotados como os 
preços de referência e máximos admitidos pela administração, conforme previsto no 
art. 40, X, da Lei Federal n° 8.666/93. 
10.3.2. Caso a Portaria n° 182/2021 do TJCE seja revogada ou os valores da Tabela 
de Emolumentos sejam atualizados, os preços unitários dos serviços serão 
automaticamente reajustados a partir do início da vigência da nova tabela ou portaria 
do referido órgão. 
10.3.3. A(s) ordem(ns) de serviços Ievará(ão) em consideração os valores unitários 
previstos na Tabela de Emolumentos do TJCE vigente na data de sua emissão. 
10.4. Os serviços da Tabela dos Atos dos Serviços Notariais do TJCE a serem 
contratados e seus quantitativos são incertos, uma vez que estes podem variar 
durante a vigência contratual de acordo com a demanda de cada unidade contratante. 
Só não será permitido ultrapassar o valor limite de contratação previsto no item 8.2 
deste edital. 
10.5. Para fins deste instrumento, os emolumentos são a retribuição pecuniária por 
atos praticados pelo Notário, no âmbito de suas respectivas competências, e têm 
como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião de Notas. 
10.6. A execução dos serviços poderá ser feita de forma fracionada ou em sua 
totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de 
contratação, iniciados mediante ORDEM DE SERVIÇOS, pela Secretaria Contratante, 
constando as informações relevantes à execução dos serviços. 
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10.7. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) previamente a execução dos serviços, 
conforme programação de trabalho previamente estabelecida, mediante crédito junto a 
instituição cartorária, através de crédito na conta bancaria do cartório. 
10.7.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) proporcional a(s) ordem(ns) de 
serviços, cujo valor total corresponderá ao somatório dos produtos: quantidade do 
ato/serviço executado x valor unitário do serviço na Tabela de Emolumentos do TJCE 
vigente na data de emissão da Ordem de Serviços. 
10.8. A Contratante elaborará prestação de contas, onde serão verificados e atestados 
os recibos, requerimentos e demais documentos condizentes a execução dos 
serviços, podendo, ainda, realizar os devidos abatimentos e reprogramações quanto 
ao saldo financeiro dos serviços inicialmente programados. 
10.9. A fatura relativa aos serviços executados deverá ser apresentada à unidade 
gestora, para fins de comprovação da execução dos serviços, para fins de conferência 
e atestação. Deverá, ainda, ser encaminhada a documentação necessária, observada 
todas as disposições pactuadas, sendo: 
a) Fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
inclusive em relação as contribuições sociais; 
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal; 
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS; 
f) Prova de Regularidade relativa à Justiça do trabalho (Certidão Negativa de débitos 
Trabalhista). 
10.10. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 
10.11. Considerando o previsto no subitem 10.3.3 deste edital, se faz desnecessária a 
previsão de reajustes ou reequilíbrios econômico-financeiro do(s) contrato(s), uma vez 
que já serão adotados preços vigentes dos serviços e tabelados pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará - TJCE, órgão este que, sempre que necessário, atualiza 
e/ou reajusta os preços fixados na Tabela de Emolumentos. 

11 -DAS SANÇÕES: 

11.1. A(s) credenciada(s) que convocada(s) dentro do prazo de validade legal, deixar 
de assinar o contrato a Ordem de Serviço ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
solicitação de credenciamento, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a Administração Pública e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE pelo prazo de até 2(dois) anos, sem prejuízo de aplicação 
das seguintes multas e das demais cominações legais: 
11.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de: 
a) Recusar em assinar o contrato; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não manter a solicitação de credenciamento; 
d) fraudar na realização dos serviços; 
e) comportar-se de modo inidôneo; 
11.2. N a hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento do serviço, às atividades da administração, desde que não caiba 
a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte da proponente de 
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qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos 
complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sêr'  
prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, alterada e 
consolidada, as seguintes penas: 
a) advertência; 
b) multa, conforme o caso; 
b. 1) 0,3 % (três décimos por cento) ao dia sobre o valor estimado da contratação, no 
caso de atraso na execução do objeto, limitado a trinta dias; 
b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de atraso 
na execução do objeto por período superior ao previsto na alínea "b .1", ou em caso de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
b.3) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida; 
11.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 
5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento 
de Arrecadação Municipal - DAM. 
11.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a proponente fizer jus. 
11.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da proponente, o valor 
devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e 
cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
11.4. A credenciada beneficiária do contrato, terá o mesmo rescindido quando: 
11.4.1. descumprir as condições do contrato; 
11.4.2. tiver presentes razões de interesse público. 
11.5. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular 
processo administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório. 
11.5.1. 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/CE e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de 
Quixadá/CE pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

12- DA HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO: 

12.1. O objeto deste procedimento será ratificado/homologado à(s) entidade(s) 
declarada(s) credenciado(s) em cada item, por ato das Autoridades Competentes dos 
órgãos participantes, após instrução da Comissão Permanente de Licitação. 
12.2. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes do Item 3 terão suas 
solicitações de credenciamento acatadas pela CPL. Em seguida, serão submetidas à 
ratificação/homologação dos órgãos participantes. 
12.3. Após, realizados a ratificação/homologação e contrato, serão chamados o(s) 
cartório(s) credenciado(s) de acordo com a demanda estabelecida pelos órgãos 
participantes e critérios de contratação estabelecidos no item 3.4.10 deste edital. 
12.4. O simples credenciamento não gera obrigação do município para o chamamento 
imediato dos cartórios credenciados. Este será feito de acordo com as peculiaridades 
da Administração. 

13 - DA CONTRATAÇÃO: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 

UIXADA 
Comissão de Licitação 

Fk. 

13.1 A contratação dos credenciados será por instrumento de prestação de serviços, 	kuirc 

onde se estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, de 	1')  
acordo com a minuta constante do Anexo II do Projeto Básico/Termo de Referência. 
13.2. A contratação se dará através de contrato administrativo de direito público, sem 
vínculo empregatício, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, art.25, caput e suas 
alterações posteriores. 
13.3. O credenciamento não gera direito à contratação por parte dos órgãos 
participantes, que somente se efetuará a critério da Administração. 
13.4. A(S) CONTRATADA(S) deverá(ão) iniciar as suas atividades, em regra, a partir 
da assinatura do(s) contrato(s). 
13.5. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 
termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93. 
13.6. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ato formal e unilateral do 
Município de Quixadá, nos casos enumerados na Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações, comunicando expressamente à Contratada, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, hipótese em que será procedido o descredenciamento, sem prejuízo 
dos serviços já prestados e sem que caibam, às contratadas quaisquer direitos, 
vantagens e/ou indenizações. 
13.7. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações pelos encargos 
p revide nciários, sociais, fiscais, trabalhistas, securitários e comerciais resultantes de 
execução do contrato. 

14-DO PRAZO E ADITAMENTOS: 

14.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93. 
14.2. De acordo com a conveniência da Administração Municipal, devidamente 
justificada, os quantitativos do Contrato poderão ser aumentados ou reduzidos até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme previsto no art. 65, § 10,  da Lei Federal 
n° 8.666/93. 
14.3. Durante a vigência do credenciamento é obrigatório que as credenciadas 
mantenham regularizadas todas as condições de credenciamento e que informem toda 
e qualquer alteração na documentação referente à sua habilitação, qualificação 
técnica e regularidade fiscal relacionadas às condições de credenciamento. 
14.4. O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 58, 1 e no artigo 65 
da Lei Federal n° 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a 
apresentação das devidas justificativas. 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de 
solicitação ou apresentação de documentos relativos a este Credenciamento. 
15.2. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei Federal n° 8.666/93, 
o presente Edital e a solicitação da credenciada serão partes integrantes do contrato. 
15.3. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei 
Federal n° 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. 
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15.5. Os termos de credenciamento serão publicados no Diário Oficial dos Município 
e no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE): https: 
/licitacoes.tce. ce.gov.br/.  
15.6. O Município de Quixadá/CE poderá subsidiar-se em pareceres emitidos por 
técnicos ou especialistas no assunto objeto deste Edital. 
15.7. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei Federal n° 8.666/93 e demais 
normas legais pertinentes. 
15.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será 
competente o Foro da Comarca de Quixadá/CE. 
15.9- As informações sobre este Edital podem ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE, no Departamento de Gestão de 
Licitação, sito na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE, nos 
dias úteis, no horário das 08h às 12h, ou via e-mail enviado para o seguinte endereço: 
licitacao@quixada.ce.gov.br. 
15.10- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, 
discriminadas no Anexo único - Projeto Básico/Termo de Referência deste 
Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelas proponentes 
quando da elaboração de suas solicitações. 
15.11-  Conforme determinação da(s) autoridade(s) superior(es) do presente processo, 
foi adotado Projeto Básico/Termo de Referência encaminhado pela(s) Unidade(s) 
Administrativa(s) Interessada(s) neste edital. Ressalta-se, derradeiramente, que o 
presente arrazoado é determinação e decisão do(s) gestor(es), cabendo a ele as 
providências da Lei n° 13.655 de 25 de abril de 2018. 

Quixadá/CE, 20 de ou ubro de 2022. 

Edm 	.ta Neto 
Presidente • a omissão de Licitação 
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ANEXO ÚNICO - Projeto Básico/Termo de Referência + Anexo 1 (Modelo de 
Solicitação de Credenciamento) + Anexo TI (Minuta de Contrato) + Anexo III 

(Modelo de Declarações de Habilitação) + Anexo IV (Tabela dos Atos e Valores 
dos Serviços Notariais - Tabela de Emolumentos Extrajudiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará - TJCE). 
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PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO (PBITR) 

1. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, 
PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A 
SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

1.2. ÓRGÃOS INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, através das 
seguintes Unidades Administrativas: 

ÕRGÃO VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

SECRETARIA DE SAÚDE R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL R$ 20.000,00 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 12.000,00 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS R$ 12.000,00 
GABINETE DO PREFEITO R$ 20.000,00 
PROCURADORIA GERAL R$ 12.000,00 

1.3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Os serviços de que trata este Termo de Referência, tem o objetivo de garantir a 
prestação dos serviços de notariais e de registro às especificadas Secretarias do 
Município de Quixadá/CE. 

Vislumbre-se que o credenciamento de Serventia/cartórios de notas da comarca de 
Quixadá/CE visa atender as necessidades de diversas secretarias do município para 
realizar atos cartorários em geral (lavratura de escrituras, autenticação, 
reconhecimento de firma, certidões e outros). 

Denote-se ser importante o presente credenciamento para o bom desempenho das 
atividades desenvolvidas pelas diversas secretarias do município, haja vista que os 
serviços notariais se prestam a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos jurídicos praticados pelos sujeitos de direito. 

Nesse contexto, vislumbre-se que os serviços notariais demandam o pagamento de 
custas e emolumentos (art. 28 da Lei n° 8.935/9419), apropriados pelo tabelião titular 
do cartório. No Estado do Ceará, as custas e os emolumentos tem como base a tabela 
do anexo da Portaria n°  182/2021. 

Ressalte-se que, pela Portaria n° 182/2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
atualiza as tabelas de emolumentos das serventias extrajudiciais, no âmbito da Justiça 
Estadual, de acordo com a variação da Unidade Fiscal de Referência do Estado do 
Ceará - UFIRCE, que anualmente. 
Nesse contexto, os Cartórios cobram os emolumentos que são taxas remuneratórias 
de serviços públicos, tanto notarial, quanto de registro, dentre outros, configurando 
uma obrigação pecuniária a ser paga pelo próprio requerente, conforme o disposto nos 
arts. 98, §20; e 236, §2°, ambos da Constituição Federal. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixad-CE 



PREFEITURA DE 
1 ffiz QUIXADA 

Comissão de Licitação wk 

- ---:--: - 

Por se tratar de serventia da justiça e os valores dos emolumentos cobrados, serem 
fixados através de lei, não podendo haver descontos e abatimentos nos valores dos 
serviços executados, torna-se inviável a competição entre os mesmos, em virtude do 
preço de mercado uniforme, este definido pela supracitada portaria no Estado do 
Ceará. 

Assim, no caso concreto e tendo em vista a inviabilidade de competição, bem como o 
preço de mercado uniforme, resta para esta Administração Pública municipal utilizar-
se do sistema de credenciamento, que viabiliza uma rotatividade de contratações entre 
os dois Cartórios de Notas existentes no Município de Quixadá/CE, de modo a garantir 
a impessoalidade de escolha. Outrossim, a modalidade de licitação, ora escolhida, 
qual seja Chamamento Público do tipo credenciamento, é o procedimento mais célere 
para o atendimento da presente demanda, tendo em vista a natureza do serviço a ser 
prestado e buscando garantir o respeito aos princípios constitucionais da 
Administração pública. 

Pelo ora discorrido, resta imprescindível o credenciamento, ora proposto, para 
viabilizar o cumprimento da missão das diversas secretarias solicitantes dos serviços. 

3. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS: 
3.1. DOS VALORES LIMITES DE CONTRATAÇÃO: 
3.1.1. O valor global do processo de credenciamento está estimado em R$ 116.000,00 
(CENTO E DEZESSEIS MIL REAIS). O valor global estimado está limitado às 
unidades administrativas participantes, conforme abaixo: 

TEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

01 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

SERVIÇO R$ 20.000,00 

02 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

SERVIÇO R$ 20.000,00 

03 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

SERVIÇO R$ 20.000,00 

04 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

SERVIÇO R$ 12.000,00 

05 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

SERVIÇO R$ 12.000,00 
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FINANÇAS. 
06 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 

NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 

SERVIÇO R$ 20.000,00 

07 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. 

SERVIÇO R$ 12.000,00 

3.1.2. O somatório de todas as contratações realizadas por cada unidade 
administrativa, decorrentes deste credenciamento, não poderá ultrapassar o valor 
limite por órgão descrito no quadro do item 3.1.1 deste Projeto Básico/Termo de 
Referência. 
3.1.3. Os valores referenciais acima descritos são estimados, reservando-se às 
unidades administrativas contratantes o direito de contratar o valor total ou parcial sem 
qualquer tipo de reivindicação ou questionamento por parte dos credenciados. 
3.1.4. O simples credenciamento não gera obrigação do município para o chamamento 
imediato das credenciadas, nem tampouco a firmar qualquer contratação. Este será 
feito de acordo com as peculiaridades da Administração. 

3.2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.2.1. A(s) Contratação(ões) será(ão) sob o Regime de Execução Indireta e a 
Empreitada por Preço Unitário, ou seja, o pagamento será feito apenas pelos serviços 
efetivamente executados. 
3.2.2. Poderão ser contratados quaisquer serviços/itens constantes na TABELA DOS 
ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de Emolumentos 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE, da Portaria n° 
182/2021. 
3.2.3. Os Preços unitários dos serviços contratados serão aqueles previstos na 
TABELA DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de 
Emolumentos Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará -TJCE, da 
Portaria n° 182/2021. 
3.2.3.1. Os preços unitários fixados na tabela do item anterior, serão adotados como 
os preços de referência e máximos admitidos pela administração, conforme previsto 
no art. 40, X, da Lei n° 8.666/1 993. 
3.2.3.2. Caso a Portaria n° 182/2021 do TJCE seja revogada ou os valores da Tabela 
de Emolumentos sejam atualizados, os preços unitários dos serviços serão 
automaticamente reajustados a partir do inicio da vigência da nova tabela ou portaria 
do referido órgão. 
3.2.3.3. A(s) ordem(ns) de serviços Ievará(ão) em consideração os valores unitários 
previstos na Tabela de Emolumentos do TJCE vigente na data de sua emissão. 
3.2.4. Os serviços da Tabela dos Atos dos Serviços Notariais do TJCE a serem 
contratados e seus quantitativos são incertos, uma vez que estes podem variar 
durante a vigência contratual de acordo com a demanda de cada unidade contratante. 
Só não será permitido ultrapassar o valor limite de contratação estimado por unidade 
administrativa previsto no item 3.1.1 deste Projeto Básico/Termo de Referência. 
3.2.5. Servidor designado pela Secretaria contratante se deslocará até o Cartório 
contratado para servir-se dos serviços necessários. 
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3.2.5.1. Os serviços deverão ser prestados na sede/filial do Cartoriõ coitado, 
situado no Município de Quixadá/CE. 
3.2.6. Os serviços notariais deverão ser executados conforme definido em Ordem de 
Serviços de acordo com o solicitado (tipo de serviço e quantidade) por cada órgão 
interessado. 
3.2.7. A CONTRATADA deverá executar os serviços de imediato, ou seja, logo após o 
recebimento da ordem de serviços e confirmação do pagamento/crédito na conta da 
contratada pela Unidade Gestora, observando rigorosamente as especificações 
contidas na ordem de serviços. 
3.2.8. Os prazos para os serviços de emissão de certidões, entrega de registros e/ou 
averbação obedecerão às disposições da Lei de Registros Públicos - LEI N° 6.015, DE 
31 DE DEZEMBRO DE 1973. 
3.2.9. Para fins deste instrumento, os emolumentos são a retribuição pecuniária por 
atos praticados pelo Notário, no âmbito de suas respectivas competências, e têm 
como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião de Notas. 
3.2.10. A execução dos serviços poderá ser feita de forma fracionada ou em sua 
totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de 
contratação, iniciados mediante ORDEM DE SERVIÇOS, pela Secretaria Contratante, 
constando as informações relevantes à execução dos serviços. 

4. DA CONTRATAÇÃO: 
4.1. O Município de Quixadá/CE, através da unidade administrativa interessa e o 
cartório(s) credenciado(s) assinarão contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da convocação para este fim expedida pela Contratante, sob pena 
de decair do direito à contratação. 
4.2. A contratação dos credenciados será por instrumento de prestação de serviços, 
estabelecerão os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, de acordo com 
a constante do Anexo II deste Projeto Básico/Termo de Referência. 
4.3. A contratação se dará através de contrato administrativo de direito público, sem 
vínculo empregatício, na forma da Lei Federal n° 8.666/93, art.25, caput e suas 
alterações posteriores. 
4.4. O credenciamento não gera direito à contratação por parte dos órgãos 
participantes, que somente se efetuará a critério da Administração. 
4.5. Para a execução dos serviços serão emitidas ORDENS DE SERVIÇOS, em 
conformidade com o(s) contrato(s) celebrado(s) e com os serviços constantes na 
TABELA DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de 
Emolumentos Extrajudiciais do TJCE. 
4.6. A(S) CONTRATADA(S) deverá(ão) iniciar as suas atividades, em regra, a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
4.7. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura ou até trânsito em julgado das medidas judiciais cabíveis, o que primeiro 
ocorrer, e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração, por até 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei n° 
8.666/93. 
4.8. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA as obrigações pelos encargos 
previdenciários, sociais, fiscais, trabalhistas, securitários e comerciais resultantes de 
execução do contrato. 
4.9. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme o 
disposto nos art. 77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores: 
4.9.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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4.10. A rescisão do contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE OU 
CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da lei 
mencionada; ou 
b) Amigável, por acordo entre as partes; ou 
c) Judicial, nos termos de legislação vigente sobre a matéria. 
4.10.1. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
4.11. A publicação do extrato do contrato será providenciada pela CONTRATANTE, 
como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do § único do art. 61 da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
4.12. O(s) contrato(s) decorrentes deste credenciamento poderá(ão) ser alterado(s), 
nos casos previstos no artigo 58, 1 e no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas. 

5. DO SUCEDÂNEO LEGAL DO CONTRATO: 
5.1. A execução do(s) contrato(s) provenientes deste credenciamento, bem como os 
casos nele(s) omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 
Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os Princípios da Teoria geral dos 
Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do art. 54, da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo 
diploma legal. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CREDENCIAMENTO: 
6.1. Podem participar deste Credenciamento todos os Cartórios localizados no 
Município de Quixadá/CE, que preencherem todos os requisitos exigidos neste Projeto 
Básico/Termo de Referência. 
6.2. Os cartórios interessados poderão protocolar inscrição para o Credenciamento, a 
partir da publicação do extrato do Edital de Credenciamento. 
6.3. A inscrição no processo implica na manifestação de interesse em participar do 
processo de credenciamento junto a Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, e aceitação 
e submissão, independentemente de declaração expressa, a todas as normas e 
condições estabelecidas no presente Projeto Básico/Termo de Referência e seus 
anexos. 
6.4. Para credenciar-se o proponente deverá habilitar-se através de: 
6.4.1. SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, que deverá ser apresentada conforme 
o modelo do Anexo 1 deste Projeto Básico/Termo de Referência, em única via, em 
papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com Nome/Razão Social e 
endereço do proponente, datadas, assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo 
representante legal do cartório, com seu respectivo carimbo e/ou identificação, 
juntamente com a documentação solicitada abaixo: 

6.4.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; 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; ou 
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, 
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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; ou 
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades 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; ou 
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 
e) Documento de fé pública com foto, dos sócios ou diretores. 

6.4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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, em plena validade, para com: 
c.1) a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito, ou 
Positiva com Efeito de Negativa, quanto aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União (PGFN), inclusive quanto às contribuições sociais); 
c.2) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de 
tributo estadual do domicílio da licitante); 
c.3) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de 
Débitos Municipais) do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 
da legislação municipal; 
c.4) o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
c.5) a Justiça do trabalho (Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de 
Débitos Trabalhistas - CNDT). 

OBS.: As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 

6.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

6.4.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Ato de nomeação do Tabelião responsável pelo Cartório; 
b) Cédula de Identidade e CPF do Tabelião responsável pelo Cartório. 
6.4.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
a) Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme o modelo do Anexo III deste Projeto Básico/Termo de Referência. 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 
conforme o modelo do Anexo III deste Projeto Básico/Termo de Referência. 
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c) Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus 
anexos, conforme o Anexo 1111 deste Projeto Básico/Termo de Referência. 
d) Declaração expressa de cumprimento do Inciso III, do Art. 90  da Lei Federal n° 
8.666/93 conforme o Anexo III, deste Projeto Básico/Termo de Referência. 

6.4.7. O cartório que apresentar documentação em desacordo com quaisquer das 
exigências do tem 6 deste Projeto Básico/Termo de Referência, estará inabilitada a 
prosseguir no processo de credenciamento e será declarada não credenciada. 
6.4.8. Estará apta ao credenciamento os que atenderem ao presente Projeto 
Básico/Termo de Referência e apresentar toda a documentação exigida. 
6.4.9. A apresentação de solicitação de credenciamento vincula o proponente, 
sujeitando-o, integralmente, às condições deste credenciamento. 
6.4.10. Havendo mais de 01 (um) cartório credenciado para o objeto, somente serão 
contratados os novos credenciados, ou seja, do segundo credenciado em diante 
(levando em consideração a ordem cronológica de credenciamento), caso exista 
demanda de serviços e saldo no valor limite de contratação dos órgãos participantes. 
6.4.11. Os documentos exigidos neste Projeto Básico/Termo de Referência deverão 
estar com prazo de validade em vigor na data de recebimento dos envelopes e 
poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada em 
cartório competente, ou autenticada pela Comissão Permanente de Licitação ou outro 
servidor da administração pública do Município de Quixadá/CE, conforme art. 32 da 
Lei Federal n° 8.66611993 e inciso II, do §30  da Lei n° 13.726/2018. 

7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO: 
7.1. A abertura do envelope, análise e julgamento da documentação dos interessados 
pertinentes ao presente credenciamento ficará a cargo da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Quixadá/CE, a qual competirá: 
a) Proceder ao recebimento da abertura do envelope contendo a documentação do 
interessado necessária à convocação pública; 
b) Proceder ao exame dos documentos apresentados em confronto com as exigências 
deste Projeto Básico/Termo de Referência, recusando a participação do interessado 
que deixar de atender às normas e condições fixadas; 
c) Proceder a análise de recursos porventura interpostos por parte do interessado, 
revendo a decisão tomada ou, caso não o faça, faze-lo subir a autoridade superior, 
devidamente informado; 
7.2. Recebido(s) o(s) envelope(s) no local e no prazo estabelecido, a Comissão 
Permanente de Licitação deverá efetuar comunicação à autoridade superior da 
Procuradoria Geral do Município, e abrir os envelopes, bem como analisar e julgar a 
documentação encontrada nos seus conteúdos, somente após autorização expressa 
do(a) ordenador(a) de despesas da Procuradoria Geral do Município. 
7.2.1. Caso o(s) envelope(s) não seja(m) aberto(s) na mesma data do recebimento, a 
Comissão, quando autorizada a abrir o(s) envelope(s), deverá adotar como data-base 
para análise dos documentos contidos no(s) envelope(s), a data de entrega no local 
estabelecido. 
7.3. Finalizados os trabalhos de análise e julgamento da documentação por parte da 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE, e transcorrido o 
prazo recursal previsto em lei, os autos do processo deverão ser despachados para a 
autoridade superior promover o que couber (ratificação, revogação ou anulação do 
credenciamento). 

/ 
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7.4. O objeto deste procedimento será ratificado ao(s) cartório(s) declarados por ato 
da(s) autoridade(s) superior(es) dos órgãos participantes, após instrução da Comissão 
Permanente de Licitação. 
7.5. Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes do Item 6 deste Projeto 
Básico/Termo de Referência terão suas solicitações de credenciamento acatadas pela 
CPL. 
7.6. Após realizada a ratificação do(s) termo(s) de credenciamento, será(ão) 
convocado(s) o(s) cartório(s) credenciado(s) para celebração de contrato(s), quando 
surgida demanda pelos órgãos participantes. 

8. DO PAGAMENTO: 
8.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) previamente a execução dos serviços, 
conforme programação de trabalho previamente estabelecida, mediante crédito junto a 
instituição cartorária, através de crédito na conta bancaria do cartório. 
8.1.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) proporcional a(s) ordem(ns) de 
serviços, cujo valor total corresponderá ao somatório dos produtos: quantidade do 
ato/serviço executado x valor unitário do serviço na Tabela de Emolumentos do TJCE 
vigente na data de emissão da Ordem de Serviços. 
8.2. A Contratante elaborará prestação de contas, onde serão verificados e atestados 
os recibos, requerimentos e demais documentos condizentes a execução dos 
serviços, podendo, ainda, realizar os devidos abatimentos e reprogramações quanto 
ao saldo financeiro dos serviços inicialmente programados. 
8.3. A fatura relativa aos serviços executados deverá ser apresentada à unidade 
gestora, para fins de comprovação da execução dos serviços, para fins de conferência 
e atestação. Deverá, ainda, ser encaminhada a documentação necessária, observada 
todas as disposições pactuadas, sendo: 
a) Fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
inclusive em relação as contribuições sociais; 
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal; 
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS; 
f) Prova de Regularidade relativa à Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT). 
8.4. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a 
CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 

9. DAS OBRIGAÇÕES: 
9.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do(s) contrato(s); 
b) Comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas 
corretivas; 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do 
objeto contratual; 
d) Indicar funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto contratual; 
e) Efetuar o(s) pagamento(s) dos serviços executados nas condições pactuadas; 
f) Fornecer as informações e documentos que se fizerem necessários à adequada 
realização dos serviços pela CONTRATADA no tempo hábil; 	
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g) Atestar, ao final dos serviços prestados, o cumprimento do contrato, quanto ao grau 
de satisfação com o resultado obtido, à qualidade dos serviços e o respeito às 
condições pactuadas. 
h) Fornecer informações do cadastro dos imóveis (exemplo: valor de avaliação dos 
imóveis para fins de ITBI). 
i) Os esclarecimentos de condições excepcionais alheias ao Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

9.2. A CONTRATADA obrigar-se-á: 
a) Executar os serviços de acordo com as normas que instruíram todo o processo de 
credenciamento; 
b) Não formalizar qualquer acordo sem a expressa autorização do órgão competente 
da CONTRATANTE; 
c) Não se pronunciar à imprensa em geral acerca de quaisquer assuntos relativos às 
atividades da CONTRATANTE e da sua atividade profissional contratada; 
d) Executar os serviços contratados dentro da legislação estadual aplicada: Lei n° 
13.180, de 26.12.2001, Lei n° 14.826, de 28.12.2010 e Lei n° 16.131, de 01.11.2016, 
bem como dos padrões estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com o especificado 
no Projeto Básico/Termo de Referência, observando ainda todas as normas técnicas 
que eventualmente regulem os serviços, responsabilizando-se ainda por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
e) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 
quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, em decorrência dos serviços; 
f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, de acordo com o Art. 65, § 1°da Lei Federal n° 8.666/93; 
h) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
MUNICÍPIO, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
contratado; 
i) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICIPIO, 
imediatamente ou por escrito de qualquer, anormalidade que verificar quando da 
execução do contrato; 
j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICIPIO, no tocante a realização dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato; 
k) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
1) Comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
m) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICIPIO, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado 
pela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e 
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exigências especificadas neste Projeto Básico/Termo de Referência ou legislação 
aplicável, sujeitando-se às penalidades cabíveis; 
n) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 
dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais 
do MUNICIPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a 
ser confiados, sejam relacionados ou não com a execução deste objeto; 
o) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no credenciamento, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei 
Federal n° 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA. 

9.3. Das Obrigações Gerais: 
9.3.1. E expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 
9.3.2. E expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 
processo de credenciamento, salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE; 
9.3.3. O(s) contrato(s) não importa(m) exclusividade de serviços da CONTRATADA 
para com o CONTRATANTE, nem implica(m) vínculo empregatício de qualquer 
espécie. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
10.1. As despesas decorrentes do objeto desta contratação correrão à conta de 
recursos consignados no vigente Orçamento Municipal, nas seguintes rubricas 
orçamentárias inerentes aos órgãos participantes: 

ÕRGÃO DOTAÇÃO ELEMENTOO; 
DESPESAS& . 

SECRETARIA DE SAÚDE 1001.10.122.1001.2.047 3.3.90.39.00 1500000000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0801.12.122.1215.2.020 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

1601 .08.122.0402.2.071 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

0401.04.122.0402.2.006 3.3.90.39.00 1500000000 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS 

0601 .04.123.0404.2.008 3.3.90.39.00 1500000000 

GABINETE DO PREFEITO 0201 .04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00 1500000000 

PROCURADORIA GERAL 0301.04.092.0402.2.005 3.3.90.39.00 1500000000 

11. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
11.1. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
representante da Unidade Administrativa Contratante, especialmente designado para 
este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
11.1.1. Os representantes da contratante anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
11.1.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para 
substituição do mesmo eventualmente fora de especificação ou legislação aplicável. 
11.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
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11.1.4. Para que não haja prejuízo dos serviços, a Contratante, poderá a qualquer 
momento, substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via 
portaria, que deverá ser anexada aos autos. 
11.2. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato 
serão disciplinadas conforme instrumento normativo vigente no município ou, em sua 
ausência, pelas disposições legais vigentes. 
11.3. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a 
responsabilidade do cartório contratado. 

12. DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
12.1. O presente processo de credenciamento é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações, logo, o(s) contrato(s) dele decorrente(s) sujeitará à Contratada às 
penalidades e sanções previstas no dispositivo legal supra, em caso de inexecução 
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantida a prévia defesa. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
13.1. Fica determinado que se reproduza fielmente este Projeto Básico/Termo de 
Referência na minuta do edital e no edital. 
13.2. Integram o presente Projeto Básico/Termo de Referência os seguintes anexos: 

- Modelo de Solicitação de Credenciamento; 
II - Minuta de Contrato; 
III - Modelo de Declarações de Habilitação. 
IV - Tabela dos Atos e Valores dos Serviços Notariais - Tabela de Emolumentos 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE. 

Quixadá/CE, 20 de outubro de 2022. 

Lady ana Arruda Mota 
SECRETARIA DE SAUDE 

50'[Vá.Wa  G 	Félix - 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO 1 DO PBITR - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

CREDENCIAMENTO N 
CNPJ: 
Endereço: 	  
Cidade /UF: 	  
CEP: 
Fone: 	  
Banco: 	  
Agência n°: 	  
Conta Corrente n°: 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, 
PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A 
SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE. 

Pela presente solicito CREDENCIAMENTO junto à Prefeitura Municipal de 
Quixadá/CE - para os serviços descritos no Projeto Básico/Termo de Referência do 
CREDENCIAMENTO n 

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. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados, 
caso sejamos credenciados, seguindo as orientações emanadas da administração 
municipal e legislação estadual aplicável aos serviços cartoriais. 

Declaramos ainda seguir fielmente os valores adotados na TABELA DOS ATOS E 
VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de Emolumentos Extrajudiciais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE, da Portaria n° 182/2021, ou outra 
vigente no momento da emissão das Ordens de Serviço. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Imediatamente, logo após o recebimento da ordem de 
serviços e confirmação do pagamento/crédito na conta da contratada pela Unidade 
Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas na ordem de serviços. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UNID. VALOR TOTAL 
01 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 

NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

SERVIÇO R$ 

02 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 

SERVIÇO R$ 
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PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

03 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES 	DA 	SECRETARIA 	DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

SERVIÇO R$ 

04 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

SERVIÇO R$ 

05 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS. 

SERVIÇO R$ 

06 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 

SERVIÇO R$ 

07 SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIAO DE 
NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS 	QUE 	SE 	REFIRAM 	A 	SERVIÇOS 
CARTORIAIS, 	DESTINADOS 	A 	ATENDER 	AS 
NECESSIDADES DAPROCURADORIA GERAL. 

SERVIÇO R$ 

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS R$: 

 

(extenso). 

 

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

Espera deferimento. 

Local, _de 	de 2022. 

(assinatura do representante legal) 

ANEXO II DO PBITR - MINUTA DO CONTRATO 
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ANEXO II DO PBITR - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N° 
TERMO DE CONTRATO QUE 
ENTRE Si CELEBRAM O 
MUNICÍPIO 	DE 	QUIXADÁ, 
ATRAVÉS DA(0) 	 E O 
CARTÓRIO 	, PARA O FIM 
QUE A SEGUIR SE DECLARAM. 

O GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXADA, CEARÁ, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ sob o n° neste ato 
representada(o) pelo(a) seu(ua) por intermédio da(o) Despesas, o(a) Sr(a). inscrita no 
CNPJ N° respectivo(a) Ordenador(a) de doravante denominado de CONTRATANTE e 
a empresa: localizada na 	  , representada pelo(a) Sr(a). 	  
portador(a) do CPF n° e RG n° no final assinado(a), doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato decorrente do Processo 
de Inexigibilidade n ° 	 , e em conformidade com as disposições contidas 
na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e mediante as Cláusulas e 
condições a seguir: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Fundamenta-se, o presente contrato, no caput art. 25, da Lei Federal n° 8.666/93, 
alterada e consolidada, c/c o Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 
	  oriundo do Credenciamento n° 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 O presente instrumento tem como objeto a SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO 
TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS 
PROCESSOS QUE SE REFIRAM A SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA(0) 	 DO MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE. 

1.2 A CONTRATADA deverá executar os serviços de imediato, ou seja, logo após o 
recebimento da ordem de serviços e confirmação do pagamento/crédito na conta da 
contratada pela Unidade Gestora, observando rigorosamente as especificações 
contidas na ordem de serviços. 

1.3 Os prazos para os serviços de emissão de certidões, entrega de registros e/ou 
averbação obedecerão às disposições da Lei de Registros Públicos - LEI N° 6.015, DE 
31 DE DEZEMBRO DE 1973. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ESTIMADO DA RECEITA E DO PAGAMENTO 
2.1. O Valor limite da presente contratação é de R$ 	 ( 	 ). 

2.2. Este contrato será sob o Regime de Execução Indireta e a Empreitada por Preço 
Unitário, ou seja, o pagamento será feito apenas pelos serviços efetivamente 
executados. 
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2.3. Poderão ser executados quaisquer serviços/itens constantes na TABELA DOS 
ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de Emolumentos 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará -TJCE, da Portaria n° 
182/2021. 

2.4. Os Preços unitários dos serviços executados serão aqueles previstos na TABELA 
DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS - Tabela de Emolumentos 
Extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará -TJCE, da Portaria n° 
182/2021. 
2.4.1. Os preços unitários fixados na tabela do item anterior, serão adotados como os 
preços de referência e máximos admitidos pela administração, conforme previsto no 
art. 40, X, da Lei Federal n° 8.666/1993. 
2.4.2. Caso a Portaria n° 182/2021 do TJCE seja revogada ou os valores da Tabela de 
Emolumentos sejam atualizados, os preços unitários dos serviços serão 
automaticamente reajustados a partir do início da vigência da nova tabela ou portaria 
do referido órgão. 
2.4.3. A(s) ordem(ns) de serviços levará(ão) em consideração os valores unitários 
previstos na Tabela de Emolumentos do TJCE vigente na data de sua emissão. 

2.5. Os serviços da Tabela dos Atos dos Serviços Notariais do TJCE a serem 
contratados e seus quantitativos são incertos, uma vez que estes podem variar 
durante a vigência contratual de acordo com a demanda de cada unidade contratante. 
Só não será permitido ultrapassar o valor limite de contratação previsto no item 2.1 
deste Contrato. 

2.6. Para fins deste instrumento, os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos 
praticados pelo Notário, no âmbito de suas respectivas competências, e têm como fato 
gerador a prática de atos pelo Tabelião de Notas. 

2.7. A execução dos serviços poderá ser feita de forma fracionada ou em sua 
totalidade, de acordo com a necessidade do órgão interessado durante o prazo de 
contratação, iniciados mediante ORDEM DE SERVIÇOS, pela Secretaria Contratante, 
constando as informações relevantes à execução dos serviços. 

2.8. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) previamente a execução dos serviços, 
conforme programação de trabalho previamente estabelecida, mediante crédito junto a 
instituição cartorária, através de crédito na conta bancaria do cartório. 

2.8.1. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) proporcional a(s) ordem(ns) de 
serviços, cujo valor total corresponderá ao somatório dos produtos: quantidade do 
ato/serviço executado x valor unitário do serviço na Tabela de Emolumentos do TJCE 
vigente na data de emissão da Ordem de Serviços. 

2.9. A Contratante elaborará prestação de contas, onde serão verificados e atestados 
os recibos, requerimentos e demais documentos condizentes a execução dos 
serviços, podendo, ainda, realizar os devidos abatimentos e reprogramações quanto 
ao saldo financeiro dos serviços inicialmente programados. 

2.10. A fatura relativa aos serviços executados deverá ser apresentada à unidade 
gestora, para fins de comprovação da execução dos serviços, para fins de conferência 
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e atestação. Deverá, ainda, ser encaminhada a documentação necessária, 
observadas todas as disposições pactuadas, sendo: 
a) Fatura discriminativa, via única, devidamente atestada pelo gestor do contrato; 
b) Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
inclusive em relação as contribuições sociais; 
c) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual; 
d) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal; 
e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS; 
f) Prova de Regularidade relativa ã Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT). 

2.11. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, 
a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUCÃO DO CONTRATO 
3.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, 
supletivamente, os Princípios da Teoria geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado, na forma do art. 54, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
4.1 Este contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 
assinatura ou até trânsito em julgado das medidas judiciais cabíveis, o que primeiro 
ocorrer, e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da 
Administração, por até 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1 Caberá ao CONTRATANTE: 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 
b) Comunicar à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas 
corretivas; 
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução do 
objeto contratual; 
d) Indicar funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto contratual; 
e) Efetuar o(s) pagamento(s) dos serviços executados nas condições pactuadas; 
f) Fornecer as informações e documentos que se fizerem necessários à adequada 
realização dos serviços pela CONTRATADA no tempo hábil; 
g) Atestar, ao final dos serviços prestados, o cumprimento do contrato, quanto ao grau 
de satisfação com o resultado obtido, à qualidade dos serviços e o respeito às 
condições pactuadas. 
h) Fornecer informações do cadastro dos imóveis (exemplo: valor de avaliação dos 
imóveis para fins de ITBI). 
i) Os esclarecimentos de condições excepcionais alheias ao Projeto Básico/Termo de 
Referência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A CONTRATADA obrigar-se-á: 
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a) Executar os serviços de acordo com as normas que instruíram todo o processo de 
credenciamento; 
b) Não formalizar qualquer acordo sem a expressa autorização do órgão competente 
da CONTRATANTE; 
c) Não se pronunciar à imprensa em geral acerca de quaisquer assuntos relativos às 
atividades da CONTRATANTE e da sua atividade profissional contratada; 
d) Executar os serviços contratados dentro da legislação estadual aplicada: Lei n° 
13.180, de 26.12.2001, Lei n° 14.826, de 28.12.2010 e Lei n° 16.131, de 01.11.2016, 
bem como dos padrões estabelecidos pelo MUNICIPIO, de acordo com o especificado 
no Projeto Básico/Termo de Referência, observando ainda todas as normas técnicas 
que eventualmente regulem os serviços, responsabilizando-se ainda por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
e) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 
quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive 
com relação a terceiros, em decorrência dos serviços; 
f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
g) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, de acordo com o Art. 65, § 10 da Lei Federal n°8.666/93; 
h) Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do 
MUNICÍPIO, não sendo aceitos os serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
contratado; 
i) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICIPIO, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do contrato; 
j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICIPIO, no tocante a realização dos 
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato; 
k) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos 
serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 
natureza; 
1) Comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
m) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o MUNICIPIO, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela 
administração, caso constatadas divergências nas especificações, às normas e 
exigências especificadas neste Projeto Básico/Termo de Referência ou legislação 
aplicável, sujeitando-se às penalidades cabíveis; 
n) Manter, sob as penas da lei, o mais completo absoluto sigilo sobre quaisquer dados, 
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do 
MUNICÍPIO, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser 
confiados, sejam relacionados ou não com a execução deste objeto; o) Manter, 
durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no credenciamento, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei Federal n° 
8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA. 
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CLAÚSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
7.1. E expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

7.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 
processo de credenciamento e inexigibilidade, salvo se houver prévia autorização do 
CONTRATANTE; 

7.3. O contrato não importa exclusividade de serviços da CONTRATADA para com o 
CONTRATANTE, nem implica vínculo empregatício de qualquer espécie. 

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
8.1. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante 
da Contratante, especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido 
no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

8.1.1. Os representantes da contratante anotarão em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

8.1.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para 
substituição do mesmo eventualmente fora de especificação ou legislação aplicável. 

8.1.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

8.1.4. Para que não haja prejuízo dos serviços, a Contratante, poderá a qualquer 
momento, substituir o fiscal/gerente de contrato através de nova designação formal via 
portaria, que deverá ser anexada aos autos. 

8.2. As competências, atribuições e responsabilidades ao gestor e fiscal de contrato 
serão disciplinadas conforme instrumento normativo vigente no município ou, em sua 
ausência, pelas disposições legais vigentes. 

8.3. A presença da fiscalização da Secretaria não elide nem diminui a 
responsabilidade do cartório contratado. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
9.1 Os recursos financeiros previstos para a presente contratação ocorrerão mediante 
emissão da Nota de Empenho e são oriundos da CONTRATANTE na seguinte 
dotação orçamentária: 	  . Elemento de despesa: 	/ Fonte 
de Recursos: 	  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO. 10.1 O presente contrato 
poderá ser alterado nos casos previstos no art. 58, 8.666/93 e alterações posteriores, 
desde que haja interesse da Administração do com a apresentação das devidas 
justificativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
11.1 O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, logo, 
a Contratada ficará sujeita às penalidades e sanções previstas no dispositivo legal 
supra, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, 
execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade 
das informações prestadas, retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
12.1 A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme o 
disposto nos art. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores: 

12.1.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.2 A rescisão deste contrato poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE OU 
CONTRATADA, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII do art. 78 da lei 
mencionada; ou 
b) Amigável, por acordo entre as partes; ou 
c) Judicial, nos termos de legislação vigente sobre a matéria. 

12.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
13.1 - A publicação do extrato do presente contrato será providenciada pela 
CONTRATANTE, como condição indispensável para sua eficácia, nos termos do § 
único do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
14.1 Os casos omissos serão resolvidos sempre em consonância com as disposições 
da Lei Federal n° 8.666/93, e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca 
de Quixadá/CE com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 
03 de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas 
abaixo. 

Quixadá/CE, 	de 	de 2022. 

xxxxxxxxxx 
	 xxxxxxxxxx 

SECRETÁRIO(A) 
	

CONTRATADA 
CONTRATANTE 
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TESTEMUNHAS: 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO III DO PBITR - MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 

CREDENCIAMENTO N 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, 
PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A 
SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

A empresa 	  CNPJ 	  por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	  RG 	  e CPF 

DECLARA, em conformidade com o Edital de CREDENCIAMENTO 
	 que: 

a) sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste Edital e 
seus Anexos; 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei 
Federal n° 8.66611993; 

d) sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 90 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 Quixadá/CE. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Local, 	de 	de 2022. 

(assinatura do representante legal) 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PORTARIAS, PROVIMENTOS E OUTROS ATOS DA PRESIDÊNCIA 

\ 

   

PORTARIA N° 2092/2021 

Dispõe sobre a atuação do Núcleo de Qualidade da Informação. 

 

ubr* 

   

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO a Resolução ri0  02/2019 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que criou o Núcleo de Qualidade da 

Informação 
CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na reunião do referido Comitê de Apoio a Produtividade dos Magistrados, 

realizada em 15 de dezembro de 2021. 
RESOLVE: 
Art. 1°. Designar o Núcleo de Qualidade da Informação para atuar na análise e saneamento dos acervos das Varas Criminais 

da Comarca de Fortaleza, no período de 7 de janeiro a 31 de março de 2022. 
Paragrafo Único. O núcleo atuará na análise e saneamento de dados nos sistemas judiciais utilizados pelas unidades em 

referência, de forma remota, inclusive realizando as baixas necessárias, bem como prestando orientações aos respectivos 
servidores e magistrados quanto ao registro das movimentações, assuntos e classes processuais adequadas, utilização de 
relatórios gerenciais, realização de análises de produtividade e saneamento de dados. 

Art. 20  A Secretaria de Tecnologia da Informação deverá providenciar os acessos necessários ao fluxo do sistema utilizado 
na mencionada unidade judicial a todos os integrantes do Núcleo de Qualidade de Informação, pelo prazo previsto no art. 10  da 
presente portaria. 

Art. 30  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, aos 16 dias do mês de dezembro de 2021. 

DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PORTARIA N° 182/2021 

Dispõe sobre a atualização das tabelas de emolumentos das serventias extrajudiciais, no âmbito da Justiça Estadual, de 
acordo com a variação da Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará - UFIRCE. 

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais: 

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o valor dos emolumentos das serventias extrajudiciais no âmbito do Poder 
Judiciário Estadual; 

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 40  da Lei Estadual n° 14,823, de 28 de dezembro de 2010, alterado pelo inciso 
IV do art. 10  da Lei 14.826, de 28.12.2010 e e com amparo na Instrução Normativa da SEFAZ-CE n° 119/2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 17.12.2021, que majorou em 10,73851298% o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado do 
Ceará (UFIRCE) para o exercício de 2022, a qual ficou estabelecida em R$ 5,18625 (cinco reais e dezoito mil e seiscentos e 
vinte e cinco centesimos de milésimos): 

RESOLVE: 

Art. 10  Atualizar os emolumentos das serventias extrajudiciais, no âmbito da Justiça Estadual, conforme os valores 
especificados nas tabelas anexas a esta Portaria. 

Art. 30  Esta Portaria tem vigência a partir de 03.01.2022. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 17 de dezembro de 2021 

Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
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ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS Á PORTARIA n° 182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022- INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001 - D.0. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 2&12.2010 - D.0. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 -  0.0. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZICE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N° 119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.122021). 

TABELA 1- DOS ATOS E VALORES DO OFICIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROTESTOS E OUTROS 

SERVIÇOS PREVISTOS NO AR'I'. 402 DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS TIPO DE 

SELO 

VALORES (R$1.00) 
EMOLU- 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

001001 Distribuição de Tilulos para Protesto. 1 7,94 1,22 0.95 10.11 0.40 2.40 

001002 Registros e averbações de testamentos públicos e particulares, 
bem como seus atos revogatórios. 1 7.94 1.22 0.95 10,11 0.40 040 

001003 Cancelamento ou baixa na Distribuição. 1 1.65 0,09 0.95 2.69 0.08 0.08 

001004 Registro de escritura lavrada fora da Comarca de Fortaleza. 1 7.94 1.22 0.95 10.11 0.40 0,40 

001005 Certidão negativa de distribuição de protesto. 4 16,92 4.85 9,01 30.78 0.85 0.85 

001006 Realização de busca (para cada cinco anos ou fração). . 6,12 1,22 0.00 7.34 0,31 0,31 

001007 Distribuição de documentos. 1 6.12 1.22 0,95 8.29 0.31 0,31 

001008 Registro de cada ato de que trata a Resolução n°01199. 1 12.09 0,61 0,95 13.65 0.60 0.60 

001009 Certidão positiva ou negativa de registro de cada ato de que tra:a 
a Resolução n°01/99. 4 16,92 4.85 9.01 30.78 0.85 0.85 

001010 Certidão positiva ou de cancelamento de distribuição de protesto 
de um titulo (mala R$ 3.94 por titulo). 4 16,92 4,85 9,01 30,78 0.85 0.85 

OBS. Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n°  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.121021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INICIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N° 13.180 (DE 26.12.2001 -0.0. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 - D.0. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016-D.0. DE 14.11.2016), OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZ/CE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA II - DOS AIOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS CÓDIGO 

SELO 

VALORES (R$1,00) 

EMOUJ- 

MENTO 

FER. 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

002001 
Reconhecimento de firma, sinal ou chancela (aplicar-se-ão os 
selos de autenticidade correspondentes ao somatório das firmas 
reconhecidas no documento). 

2 3.40 0.22 1.34 4.96 0.17 0.17 

002002 
Autenticação de cópia reprogrática (por face de reprodução de 
cada documento). 3 1.67 0.07 1.11 2.65 0,08 0.08 

002003 Instrumento de procuração pública (por cada outorgante). 6 38,48 4.85 6.25 49.58 1,92 1.92 

002004 
Instrumento de substabelecimento de procuração (por cada 
outorgante). 6 38.48 4,85 6,25 49,58 1,92 1,92 

002005 Instrumento público de testamento. 7 489,48 26,26 31,20 546.94 24.47 24,47 

002006 Abertura de firma ousinal. . 3,01 0,16 0,00 3,17 0,15 0,15 

002007 Instrumento público de contratos, sem valor declarado. 6 79.80 4,85 6.25 90,90 3.99 3.99 

002008 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: Valor do imóvel até R5 104,00. 

79.80 4.85 31.20 115.85 3.99 3,99 

002009 
Instrumento 	público 	de 	contratos 	ou 	valores 	expressos 	ou 
conversiveis: Valor do imóvel de R$ 104,01 a R$ 235.00. 

7 227,48 14,55 31.20 273.23 11.37 11.37 

002010 
Instrumento 	público 	de 	contratos 	ou 	valores expressos 	OU 

conversiveis: Valor do imóvel de R$ 235,01 até R$ 784.00. 
7 289.55 19,37 31,20 340.12 14.48 14,48 

002011 
Instrumento 	publico 	de 	contratos 	ou 	valores 	expressos 	OU 

conversiveis: Valor do imóvel de R$ 784.01 até R$ 2.376,00. 
7 316,10 21,79 31,20 369.09 15,81 15.81 

002012 
Instrumento 	público de contratos 	ou 	valores expressos 	ou 
conversiveis: valor do imóvel de R$ 2.376,01 até R$ 4.684,00. 

7 416,53 24,20 31,20 471.93 20,83 20.83 

002013 
Instrumento 	público de contratos 	ou valores expressos ou 
conversiveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00. 

7 449,00 26,62 31,20 506.82 22.45 22.45 

002014 
Instrumento público de Contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 6.540,01 até R$ 9.810,00. 

7 513,28 31,45 31,20 575,93 25,66 2566 

002015 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversiveis' valor do imóvel de R$ 9.810.01 até RS 18.527,00, 7 611,43 36,36 31,20 678.99 30.57 30.57 

002016 
Instrumento público de Contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527,01 até R$ 23.322.58. 

7 688.23 41,15 31.20 760.58 34.41 34,41 

002017 
Instrumento 	público 	de 	Contratos 	ou 	valores 	expressos 	ou 
conversiveis: Valor do imóvel acima de R$ 23.322,58. 

7 (1) (2) 31.20 (3) 5% DE (1) 5% DE (1) 

002018 Traslado de escritura excedente ao primeiro traslado. 4 (4) (5) 9,01 (3) 5% DE (4) 5% DE (4) 

002019 Certidão de Ato Notarial. 4 76.28 4.85 9,01 90,14 3,81 3.81 

002020 Divórcio sem valor declarado, independente de bens. 6 290.51 14,55 6,25 311,31 14.53 14.53 

002021 Reconhecimento de firma para transferência de veiculo. 14 3.40 0.22 1.34 4,96 0,17 0.17 

002022 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel até R$ 104.00 (Imóvel fora 	do 
município). 

15 79.80 4,85 31,20 115.85 3.99 3.99 

002023 
Instrumento público de 	contratos 	ou valores expressos ou 
conversiveis 	valor do 	imóvel do 	R$ 	104,01 	até 	R$ 235.00 
(imóvel fora do município). 

15 227.48 14,55 3120 273.23 11,37 11.37 
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ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS Á PORTARIA n°  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INICIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N 13.180 (DE 26.12.2001 - DO. 27.12.2001), LEI N 14.826 (DE 28.12.2010 - 0.0. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01. 11.2016 - 0.0. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFA7JCE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N 119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA U - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CONTINUAÇÃO) 

CóDIGO 
ATO DESCRIÇÃO Dos ATOS CÓDIGO 

SELO 

VALORES (RS1,00) 

EMOLU- 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

002024 
instrumento 	público 	de 	contratos 	ou valores 	expressos ou 
conversíveis 	valor do 	móvel de R$ 235.01 ate R$ 784.00 
(imóvel fora do município). 

15 289.55 19.37 31,20 340.12 14.48 14.48 

002025 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 784.01 até R$ 2.376,00 
(imóvel fora do município). 

15 316,10 21,79 31.20 369,09 15.81 15.81 

002026 
Instrumento 	público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 2,376,01 até R$ 4.684,00 
(Imóvel fora do município). 

15 416,53 24,20 31,20 471,93 20.83 20.83 

002027 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 4.684,01 até R$ 6.540,00 
(imóvel fora do município). 

15 449.00 26.62 31.20 506,82 22.45 22.45 

002028 
Instrumento 	público de contratos ou valores expressos ou 
conversíveis, valor do imóvel de R$ 6.540,01 até RS 9.810,00 
(imóvel fora do município). 

15 513.28 31.45 31,20 575.93 25,66 25,66 

002029 
Instrumento público de contratos ou valores expressos ou 
conversiveis:valor do imóvel de R$ 9.810.01 até R$ 18.527,00 
(imóvel fora do município). 

15 611.43 36.36 31.20 678.99 30.57 30.57 

002030 
Instrumento público de contratos 	ou valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel de R$ 18.527.01 até RS 23,322.58 
(imóvel fora do município). 

15 688.23 41,15 31.20 760.58 34.41 3441 

002031 
Instrumento público 	de contratos ou 	valores expressos ou 
conversíveis: valor do imóvel acima de R$ 23.322,58 (imóvel fora 
do município). 

15 (6)  (2) 31.20 (3) 5% de (6) 5% de (6) 

002032 Certidão/segunda via (imóvel fora do município). 15 76.28 4,85 31,20 112,33 3.81 3.81 

002033Traslado de escritura  excedente ao primeiro traslado (imóvel fora 
do município). 15 (4) (5) 31.20 (3) 5% de (4) 5% de (4) 

002034 Autenticação de copia digital de documentos fisicos originais com 
uso de certificado digital. 3 1.67 0.06 1.11 2,84 0.08 008 

OBS. Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da Coluna Emolumentos. 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002017: 

(1) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002016. cobrar-se-á R$ 0,197 para cada R$ 10,98 ou fração excedente aos R$ 
23.322.58 até o máximo de R$ 2.656,85 

(2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 41.15 
(3) Somatório dos valores: Emolumentos. FERMOJU e selo. 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 002018: 

(4) VALOR EMOLUMENTO. 1/3 (uni terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. 

(5) VALOR FERMOJU' 5% sobre o valor do emolumento. 

(3) Somatório dos valores. Emolumentos. FERMOJU e sete. 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n° 182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001 - DO. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 - DO. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - DO. DE 14.11,2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZJCE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N° 119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA li - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS (CONTINUAÇÃO) 

OBS.: Composiçao de valores para o Ato de Código 002031: 

(6) VALOR EMOLUMENTO: Além do emolumento do código 002030. cobrar-se-á R$ 0.197 para cada R$ 10,98 ou tração excedente aos R$ 
23.322,58 ate o máximo de R$ 2.656.85. 

(2) VALOR FERMOJU 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 41.15. 

(3) Somatório dos valores Emolumentos. FERMOJU e selo. 

085 Composição de valores para o Aio de Código 002033: 

(4) VALOR EMOLUMENTO: 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 002007 a 002017. 

(5) VALOR FERMOJU 5% sobre o valor do emolumento. 

(3) Somatório dos valores. Emolumentos, FERMOJU e selo. 

(3 Código 002020 - Observar demais dispositivos da Lei Federal n° 11.441. de 04.01.2007 e Resolução CNJ n° 35. de 24.04.2007. que 
disciplina a aplicação do citada Lei. 

No caso de DIVÓRCIO COM VALOR DECLARADO, o VALOR DO EMOLUMENTO e FERMOJU será cobrado de acordo com o valor dos bens 
(códigos 002007 a 002017). 
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ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA no  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N0  13.180 (DE 26.12.2001 - D.0. 27.12.2001), LEI N°  14.826 (DE 28.12.2010 -D.0. 29/12/2010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016-O. O. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZ/CE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

11110  119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA III - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DE PROTESTOS DE TíTULOS 

CÓDIGO 
ATO OESCRIÇÀO DOS ATOS CÓDIGO 

SELO 

VALORES (R$1,00) 
EMOLU. 

MENTO 

FER. 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

003001 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do titulo). Valor até R$ 14,20. 5 26,40 4.85 2.33 33.58 1.32 1,32 

003002 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o 
valor do titulo). Valor de R$ 14.21 até R$ 85,28. 5 32,85 4,85 2.33 40.03 1.64 1.64 

003003 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do titulo). Valor de RS 85,29 até R$ 212.76. 5 37.45 4,85 2.33 44,63 1.87 1,87 

003004 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo como 
valor do titulo). Valor de R$ 212,77 até RS 426,30, 5 42,05 4.85 2.33 49.23 2.10 2.10 

003005 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com 
o valor do titulo). Valor de R$ 426.31 até R$ 851,48. 5 46.30 4,85 2.33 53.48 2,32 2.32 

003006 Anotação ou apontamento para fins de protesto (de acordo com o 
valor do titulo). Valor a partir de R$ 851.49. 5075 4,85 2.33 57.93 2.54 2.54 

003007 Ato de cancelamento de protesto. 5 17,04 4.85 2,33 24.22 0.85 0.85 

003008 Certidão negativa de protesto. 4 16,91 4.85 9,01 30.77 0,85 0,85 

003009 Certidão positiva ou negativa de cancelamento de um titulo (mais 
R$ 3,94 por titulo). 4 16.92 4,85 9,01 30.78 085 0,85 

003010 Cancelamento de cobrança de título (por titulo). 5 3.31 1,43 2.33 7.07 0.17 0,17 

003011 instrumento de protesto de titulo (por titulo). Valor até R$ 14,20. 5 26.40 4.85 2,33 33.58 1.32 1.32 

003012 Instrumento de protesto de título (por título). Valor de R$ 14,21 
até R$ 85,28. 5 32.85 4,85 2,33 40,03 1,64 1.64 

003013 
Instrumento de protesto de titulo (por titulo). Valor de RS 85.29 
até R$ 212,76. 37.45 485 2.33 44,63 1.87 1.87 

003014 Instrumento de protesto de titulo (por titulo). Valor de R$ 212.77 
até R$ 426,30. 5 42,05 4.85 2.33 49,23 2,10 2.10 

003015 Instrumento de protesto de titulo (por titulo). Valor de R$ 426.31 
até RS 851,48. 5 46.30 4,85 2,33 5348 2.32 2.32 

003016 Instrumento de protesto do titulo (por titulo). Valor a partir de RS 
851.49. 50,75 4,85 2.33 57,93 2,54 2.54 

003017 Apontamento ou protesto, valor do documento até RS 100.00. 5 12.09 1,22 2,33 15.64 0.60 0.60 

003018 Apontamento ou protesto, valor do documento de R$ 100.01 até 
R$ 200.00. 

5 19.37 2.44 2.33 24.14 0,97 0.97 

003019 Despesas com Publicação de Edital. . 61,32 4.85 0.00 66.17 307 3.07 

003020 Certidão 21  Via de Protesto. 4 16,92 4.85 9.01 30,78 0,85 0.85 

003021 Sustação de Protesto de um Titulo (mais de R$ 3.94 por título). 5 8,47 4.85 2.33 15.65 0.42 0.42 

OBS. Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. 
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ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n°  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 -INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001 - D.O. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 - DO. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - DO. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOIATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZ/CE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA IV - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS CÓDIGO 

SELO 

VALORES (R$1,0O) 
EMOLU- 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

004001 Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Dentro do 
prazo legal. 8 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

004002 Registro de nascimento, com a respectiva certidão. Fora do prazo 
legal. 8 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

004003 
Transcrição de nascimento, casamento ou Óbito de brasileiro. 
lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira ou 
registro de separação judicial ou divórcio. 

4 72,70 4,85 9.01 86.56 3.64 3.64 

004003 
Transcrição de nascimento, casamento ou Óbito de brasileiro. 
lavrado no exterior, termo de opção de nacionalidade brasileira ou 
registro de separação judicial ou divórcio gratuitos. 

9 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

004004 Casamento no prazo normal. Compreendendo todos os atos do 
processo de habilitação e a certidão de habilitação. 10 162.28 12,09 9,37 183,74 8,11 8.11 

004005 Casamento com suprimento de idade ou consentimento e quando 
um dos contraentes for estrangeiro, com a respectiva certidão. 10 242,19 12,09 9,37 263.65 12.11 12,11 

004006 
Afixação e publicação de Edital de Proclamas enviado por Oficial 
de outra Comarca, com respectiva certidão. 10 61.32 4.85 9.37 75.54 3,07 307 

004007 Inscrição 	de 	casamento 	religioso 	com 	efeito 	civil, 	com 	a 
respectiva certidão. 10 47,26 4,85 9,37 61.48 2,36 2,36 

004008 Averbação no registro de nascimento, casamento ou óbito, em 
virtude de sentença. 72,70 4.85 9.01 86.56 3.64 3.64 

004009 Averbação gratuita no registro de nascimento, casamento ou 
óbito, em virtude de sentença. 9 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 

004010 Inscrição, 	transcrição 	ou 	registro 	de 	sentença, 	escritura 	de 
interdição, emancipação ou ausência. 72.70 4.85 9.01 86.56 3.64 364 

004010 
Inscrição, 	transcrição ou 	registro de sentença, 	escritura de 
interdição, emancipação ou ausência gratuitos. 9 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

004011 
Averbação gratuita de sentença de adoção, com cancelamento do 
registro anterior. 9 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 

004012 Registro de óbito com a respectiva certidão. Dentro do prazo 
legal. 8 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

004013 
Registro de óbito com a respectiva certidão Fora do prazo legal. 

8 0.00 0,00 0,00 000 0.00 000 

004014 Segunda via do registro de casamento, nascimento e óbito. 4 38.48 4,85 9.01 52.34 1.92 1,92 

004015 Segunda via da certidão de nascimento ou óbito para os 
reconhecidamente pobres. 9 0,00 0.00 0.00 0.00 000 000 

004016 Expedição de Certidão deCasamento. 10 38.48 4.85 9.37 52.70 1,92 1,92 

004017 Editais. 4 61,32 4.85 9,01 75,18 3.07 3.07 

004018 Inscrição de Mandado. 4 72.70 4.85 9.01 86.56 3.64 3.64 

004019 Traslado por página. 4 7.16 0.35 9.01 16.52 0,36 0.36 

004020 Registro de Nascimento - UNIDADE INTERLIGADA 8 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

OBS. Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. 
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5 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA no  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001 - DO. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 - 0.0. 29/12/2010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016- DO. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE Á MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZJCE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA V - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS 

CÓDIG 
O 

SELO 

VALORES (R$1,00) 
EMOLU- 

MENTO 

FER. 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

005001 
Serviço do registro civil das pessoas juridicas. Valor do ato ou 
serviço até R5104.23. 11 76.85 4.85 6.25 87,95 3.84 3.84 

005002 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$104,24 até R$ 235,00. 11 94,59 6.08 6.25 106,92 4.73 4.73 

005003 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$ 235.01 até R$ 780.00. 11 103.45 7,25 6,25 116.95 5.17 5.17 

005004 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375.00, 11 118,20 7,25 6,25 131.70 5.91 5.91 

005005 
Serviço do registro Civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de RS 2.375.01 até R$ 4.686.00. 11 138.86 9,67 6.25 154,78 6.94 6.94 

005006 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$ 4.686.01 até R$ 6.540.00. 11 155,02 12,09 6.25 173,36 7.75 7,75 

005007 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de RS 6.540.01 até R$ 9.809,00. 11 180,24 14.55 6.25 201.04 9,01 9.01 

005008 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de R$ 9.809.01 até R$ 18.528,00. 11 215,69 19.37 6.25 241.31 10,78 10,78 

005009 
Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor do ato ou 
serviço de RS 18.528,01 até R$ 23.323,00. 11 322.01 24.20 6.25 352.46 16,10 16.10 

005010 Serviço do registro civil das pessoas jurídicas. Valor acima de R$ 
23.323.00, 

11 (1) (2) 6,25 (3) 5% DE (1) 5% DE (1) 

005011 Certidão resumida. 4 25,75 4,85 9,01 39.61 1,29 1.29 

005012 Traslado por página. 4 7.16 0.35 9.01 16.52 0.36 0.36 

005013 Averbação ou cancelamento. Valor até R$ 104,23. 11 57.66 3,64 6.25 67.55 2.88 2.88 

005014 Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 104.24 até R$ 235,00. 11 70.95 4,57 6.25 81.77 3,55 3.55 

005015 Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 235.01 até R$ 780,00. 11 77.59 5.45 6.25 89.29 3.88 3.88 

005016 
Averbação ou cancelamento. Valor de 	R$ 	780.01 	até 	RS 
2.375,00. 11 88,66 5,45 6,25 100,36 4,43 4,43 

005017 Averbaçâo ou cancelamento. Valor de RS 2.375,01 até RS 
4.686,00. 11 104,18 7.25 6.25 117.68 5,21 5.21 

005018 Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 4.686,01 até RS 
6.540.00. 

11 116.24 9.07 6,25 131,56 5,81 5.81 

005019 
Averbação ou cancelamento. Valor de RS 6.540.01 	ate RS 
9.809.00. 

11 135,17 10,87 6.25 152.29 6,76 6.76 

005020 
Averbação ou cancelamento. Valor de R$ 9.809.01 até RS 
18.528.00. 

11 161,76 14,55 6,25 182.56 8.09 8,09 

005021 
Averbação ou cancelamento. Valor de RS 18.528.01 ate R$ 
23.323.00. 

11 241.53 18,17 6.25 265.95 12,08 12.08 

005022 Averbação ou cancelamento. Valor acima de R$ 23.323.00. 11 (4) (5) 6.25 (3) 5% DE (4) 5% DE (4) 

005023 Cópia em papel tolograma microfilmado. 1 5,40 0.28 0.95 6.63 0.27 0.27 
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5 
ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n°  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 -INÍCIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N° 13.180 (DE 26.12.2001 - 0.0. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 - 0.0.29/12/2010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - 0.0, DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇAO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZICE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA V - DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURL)ICAS (Continuação) 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS 

CÓDIG 
O 

SELO 

VALORES (R$1,00) 

EMOLU- 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

005024 Abertura de matricula. 194,51 9,68 0.00 204,19 9,73 9,73 

005025 Certidão de inteiro teor, 4 76,28 4.85 9,01 90,14 3.81 3,81 

005026 Prenotação. - 54,39 4,85 0,00 59.24 2,72 2,72 

085.. Os valores nas colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% rios valores dos valores da coluna Emolumentos. 

TABELA V -  DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS (Continuação) 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 005010: 

(1) VALOR EMOLUMENTO. Atem do emolumento do código 005009. cobrar-se-á R$ 0.035 para cada R$ 8.39 ou tração excedente aos R$ 
23.323,00, até o máximo de R$ 925.26. 

(2) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais R$ 24.20. 

(3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo, 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 005022: 

(4) VALOR EMOLUMENTO. Além do emolumento do código 005021, cobrar-se-á 75% de RS 0,028 para cada RS 6.28 ou fração excedente aos 
R$ 23.323.00 até o máximo de R$ 694.00, 

(5) VALOR FERMOJU. 5% sobre o valor do emolumento excedente, mais RS 18 17. 

(3) Somatório dos valores: Emolumentos. FERMOJU e Selo. 
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ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS Á PORTARIA n° 182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INICIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001- D.C. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12,2010 - 0.0. 29/12/2010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - 0.0. DE 14,11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFAZ/CE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA Vi-DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

CÓDIGO 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS 

CÓDIG 
O 

SELO 

VALORES (R$1,00) 
EMOLU- 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAL FAADEP FRMMP 

006001 Serviço do registro de titulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço até RS 104,00. 11 32.55 4.85 6.25 43.65 1.63 1,63 

006002 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de RS 104.01 até R$ 235,00. 11 76,85 4,85 6.25 87,95 3,84 3.84 

006003 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de RS 235.01 ate R$ 780,00. 11 94,59 6,09 6.25 106,93 4.73 4.73 

006004 Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$ 780,01 até R$ 2.375.00. 11 118,20 7,25 6,25 131,70 5.91 5,91 

006005 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de RS 2.375.01 até R$ 4.686,00, 11 138.86 9.67 6.94  6,25 154,78 6.94 

006006 
Serviço do registro de títulos a documentos. Valor do ato ou 
serviço de RS 4.656,01 até R$ 6.540,00. 11 155,02 12,09 6.25 173.36 7.75 7.75 

006007 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de R$ 6.540,01 até R$ 9.809,00. 11 180,24 14.55 6,25 201,04 9.01 9.01 

006008 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de RS 9.809.01 até R$ 18.528.00. II 215,69 19.37 6.25 241,31 10.78 10.78 

006009 
Serviço do registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço de RSI8.528,01 até RS 23.323,00. 11 322.01 24.20 6,25 352.46 16.10 16.10 

006010 Serviço de registro de títulos e documentos. Valor do ato ou 
serviço acima de R$23.323,00. 

11 (1) (2) 6.25 (3) 5% DE (1) 5% DE (1) 

006011 Cartas notificatórias, independente do valor expresso no seu 
corpo. 11 74,76 4.85 6.25 85.86 3.74 3.74 

006012 Difigéncías de cartas notificatórias. - 14.58 2,44 0,00 17,02 0.73 0,73 

006013 Prenotação. - 54.39 4.85 0.00 59.24 2,72 2.72 

006014 Abertura de Matricula. - 194,51 9,68 0,00 204,19 9.73 9.73 

006015 Certidão Resumida. 4 25.75 4,85 9.01 39.61 1.29 1.29 

006016 Certidão de inteiro teor. 4 76.28 4.85 9,01 90.14 3,81 3,81 

006017 Traslado por página. 4 7.16 0,35 9.01 16,52 0.36 0.36 

006018 Segunda via de contrato (certidão /21  via! 20  traslado). 4 (4) (5) 9,01 (3) 5% DE (4) 5% DE (4) 

08$.. Os valores ires colunas FAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006010: 

VALOR EMOLUMENTOS: P.Jém do emolumento do código 006009. cobrar-se-á R$ 0,035 para cada R$ 8.39 ou fração excedente aos R$ 
23.323.00 até o máximo de R$ 925.26. 

(2) VALOR FERMOJU. 5% sobre emolumento excedente, mais RS 24.20. 

(3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 006018: 

(4) VALOR EMOLUMENTO. 1/3 (um terço) do valor do emolumento dos códigos 006001 A 006010. 

(5) VALOR FERMOJU: 5% sobre o valor do emolumento. 

(3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. 
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ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n°  182/2021 - PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 - INICIO DA VIGÊNCIA: 03.01.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N0  13.180 (DE 26.12.2001 - 0.0. 27.12.2001), LEI N° 14.826 (DE 28.12.2010 - 0.0. 29/12/2010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - 0.0. DE 14.11.2016). 08$.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFA7JCE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N0  119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

TABELA VII— DOS ATOS E VALORES DOS SERVIÇOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

cÓo,o 
ATO DESCRIÇÃO DOS ATOS 

CÓDIG 
O 

SELO 

VALORES (R$1,00) 
EMOLU. 

MENTO 

FER- 

MOJU 

SELO 
SUBTOTAl. FAADEP FRMMP 

007001 Registro. cada. além das buscas, indicações e prenotações até 
R$ 6.917.21. 

13 389,05 19,45 46.79 455.29 19,45 1945 

007002 Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações, de 
mais de R$ 6.917,21 até R$ 13.836,91. 

13 426,84 21,32 46,79 494.95 21.34 21.34 

007003 
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotaçôes de 
mais de R$ 13.836,91 ate R$ 20.754.30. 

13 613.00 30.63 46,79 690.42 30,65 3065 

007004 
Registro, cada, além das buscas. Indicação e prenotações de 
mais de R$ 20.754,30 até R$ 27.673,83, 

13 81733 46,81 46.79 904,93 40,87 40,87 

007005 
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de 
mais de R$ 27.673,83 até RI 34.580,79. 

13 1.021.65 51.02 46.79 1.119.46 51.08 51,08 

007006 
Registro, cada, além das buscas, indicação e prenotações de 
mais de RI 34.580,79 até RI 41.335.37. 

13 1.225,99 61.29 46.79 1.334,07 61.30 61.30 

007007 
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de 
mais de RI 41.335.37 até RI 48.417.57. 

13 1.430,33 71.49 46.79 1.548.61 71.52 71.52 

007008 
Registro, cada, além das buscas, indicações e prenotações de 
mais de RI 48.417,57 até RI 55.337.23. 

13 1.634.67 81.70 46,79 1.763.16 81.73 81.73 

007009 
Registro, cada, atem das buscas, indicações e prenotações acima 
de R555.337.23. 

13 (1) (2) 46.79 (3) 5% DE (1) 5% DE (1) 

007010 Taxas adicionais do registro (cópia, busca e indicações), . 58,06 4,85 0,00 62,91 2.90 2.90 

007011 
Taxas adicionais do registro (escrituras, compra e venda com 
hipoteca e outros). 

116,18 7,25 0.00 123.43 581 581 

007012 
Registro 	de 	cédula 	de 	crédito 	industrial, 	rural, 	comercial 	e 
exportação. 

13 475.88 23.76 46,79 546,43 23.79 23,79 

007013 
Indicações nos indicadores real e pessoal, compreendidas todas 
referências, cada uma. 

6.47 2,44 0,00 8.91 0.32 0.32 

007014 Incorporação. 13 1.647,20 82,31 46.79 1.776,30 82,36 82.36 

007015 Instituição de condominio. 13 708.97 35,45 46,79 791,21 35,45 35,45 

007016 Convençaodecoridominio. 13 708,97 35.45 46.79 791.21 35,45 35.45 

007017 Retificação. 13 270.81 13,54 46.79 331.14 13.54 13.54 

007018 Averbaçôes e registro de pacto antinupcial. 12 54,39 4,85 18,71 77.95 2.72 2.72 

007019 Busca. . 8,76 0,44 0,00 9.20 0.44 0.44 

007020 Certidões. 4 24,03 1.17 9,01 34,21 1,20 1,20 

007021 Certidão de usucapião. 4 77,31 3.90 9,01 90.22 3.87 3,87 

007022 COHAB - PROP - PEP. 13 124,80 6,23 46.79 177,82 6.24 6.24 

007023 PAI. 13 51.65 4.85 46,79 103,29 2,58 2,58 

007024 Abertura de matricula. . 194,61 9,68 0,00 204,19 9,73 9,73 

007025 Prenotação. . 54.39 4,85 0,00 59,24 2.72 2,72 

OBS.. Os valores nas colunas PAADEP e FRMMP correspondem a 5% dos valores dos valores da coluna Emolumentos. 
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$ 
ESTADO DO CEARÁ 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

ANEXOS À PORTARIA n°182/2021 -PUBLICADA NO D.J. DE 17.12.2021 

TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS 2022 -INÍCIO DA VIGÊNCIA: 0301.2022 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICADA: LEI N°13.180 (DE 26.12.2001 - DO. 27.12.2001), LEI N°14.826 (DE 28.12.2010 -D.0. 29/1212010) E LEI 

16.131/2016 (DE 01.11.2016 - 0.0. DE 14.11.2016). OBS.: ESTA TABELA DE EMOLUMENTOS FOI ATUALIZADA EM 10,73851298% (PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PELA SEFA7JCE PARA A UFIRCE DE 2022 EM SUA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

N°119/2021, PUBLICADA NO DOE DE 17.12.2021). 

OBS.: Composição de valores para o Ato de Código 007009: 

(1) VALOR EMOLUMENTOS: Além do emolumento do código 007008. cobrar-se-á R$ 0.178 para cada RS 10.98 ou fração excedente aos R$ 
55.337,23 até o máximo de RS 1796.01 

(2) VALOR FERMOJU; 5% sobre o valor ao emolumento excedente mais R$ 81.70 

(3) Somatório dos valores: Emolumentos, FERMOJU e Selo. 
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PREFEITURA DE 	, 

OUIXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO III DO PBITR - MODELO DE DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO o,  

CREDENCIAMENTO N° 2022.10.20.01 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CARTÓRIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO TABELIÃO DE NOTAS, 
PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A 
SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

A empresa 	  CNPJ 	  por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	  RG 	  e CPF 
	  DECLARA, em conformidade com o Edital de CREDENCIAMENTO 
N° 	 que: 

a) sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da 
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
Quixadá, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste Edital e 
seus Anexos; 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei 
Federal n° 8.666/1993; 

d) sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 91  da Lei Federal 
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 Quixadá/CE. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(assinatura do representante legal) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE 



QUIXADA 
PREFEITURA DE 	, 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 

A Comissão Permanente de Licitações do Município de Quixadá/CE, torna público que a 

partir de 01/11/2022 por um período de 12 (doze) meses, entre as 08h00 e as 17h30h, 

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 de n° 2022.10.20.01- CHP, referente ao CREDENCIAMENTO DE 

CARTORIOS DE REGISTRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO 

TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA TODOS OS PROCESSOS QUE 

SE REFIRAM A SERVIÇOS CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 

DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE 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, 20 de outubro de 2022. 

Edm '.on' ota Neto 
Presidente da Co' issão Permanente de Licitação 
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O Prefeito Municipal de Quixadá, Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições legais, e: 

Censiderando que a servidora FRANCISCA RODRIGUES DA 
SILVA MELO, ocupante do cargo de Professora, cumulativamente, 
conta com mais de 50 anos de idade, prestou serviços no período de 
02/021994 a 01/02/1998 passou a ser efetiva em 0202/1998, estar 
com mais de 25 anos de efetivo exercício no magistério, se enquadra 
na classe 03 e na referência 04 do plano de cargo de carre:ra deste 
município, com base na Lei n° 2.365/2008 de 18/12/20013. conforme 
ficou suficientemente comprovado nos autos de seu pedido de 
aposentadoria; 

Censiderando o cumprimento das formalidades legais pertinentes, 
inclusive o parecer 
favorável da Procuradoria Geral deste Município; 

Considerando a pretensão da requerente que encontra respaldo 
jurídico nos termos 
Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003: 

Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas 
estabelecidas pelo art. 40 da Const:tuição Federal ou pelas regras 
estabelecidas pelo art. 
2° desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que 
tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta 

ÁêWenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que 
esponderáo à totalidade da remuneração do servidor no cargo 

e etivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, 
observadas às reduções de idade e tempo de contribuição contidas no 

5 do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
- Sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de 
idade, se mulher; 
- trinta e cinco Anos de contribuição, se homem e trinta anos de 
contribuição se mulher: 
- Vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 
- Dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no 
cargo em que se der a aposentadoria. 

Considerando que a requerente encontra respaldo jurdico nos termos 
do Artigo 2° 
da Emenda Constitucional nO 47/2005 que define: aplica-se aos 
proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se 
aposentarem na forma do caput do art. 6° da Emenda Constitucional n 
41, de 2003, o disposto no art. 7° da mesma Emenda. 

Considerando, ainda que a requerente encontra respaldo jurídico nos 
temas Art. 40 e § 5 da Constituição Federal: 

S40- Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
mos do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundacões. é assegurado regime de previdênc:ia de 
caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativivos e inativos e dos pensionistas, 
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo. 
§ 5 Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos 
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1°, 111, a, para o professor 
que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício as funções 
de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

Considerando que a servidora se encontra amparada pela Lei 
2.103/2002. com  base nos artigos 5°e 19 com inciso 1 e II que define 
o direito a aposentadora por idade e tempo de contribuição. 

Art. 50. Consideram-se segurados obrigatórios, os servidores 
públicos de cargo efetivo vinculado à Administração Direta, autarquia 
e fíindacional es aposentados e os pensonistas, dos Poderes Legisatvo 
e Execuivo Municipal. 

Art. 19°. O segurado faró jus à aposentadoria voluntária por idade e 
Tempo de Contribuição com proventos integrais desde de que 
preencha os seguintes requisitos: 

- Tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
- Tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no car 
se 
dará a aposentaóora. 
§ 1 - Os requisitos de idade e tempo de contribui ao pre 
artigo serão reduzidos em cinco anos, para o professor que 
exclusivamente tempo de efetivo exercido da função de magis 
educaçao infantil e no ensino fundamental e médio. 

Considerando o que dispõe sobre a Seguridade Social dos Servidores 
Público do Município de Quixadá no art. 65, inciso III e 1V da Lei 
Complementar 001, de 23 de novembro de 2007, que trata do Regime 
Jurídico dos(as) servidores(as) municipais de Quixadá e define: Art. 
65 - Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão 
deferidos aos(as) servidores(as) as seguintes retribuições, 
gratificações e adicionais: III - referente ao adicional por tempo de 
serviço; IV - Sexta-parte, combinadocom artigo 72 e 73 da memsa lei 
que assegura as vantagens para a aposentadoria do servidor municipal. 

Considerando por fim o que dispõe na Lei n° 2.365/2008 que instituiu 
o Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério da 
Educação Básica da Prefeitura Municipal de Quixadá em seu art. 37 
que assegura as vantagens do servidor público municipal e art. 41 da 
mesma lei. 

RESOLVE: 

Art. 11  - Expedir o presente Título de Aposentadoria Por Idade e 
Tempo de Contribuição a servidora FRANCISCA RODRIGUES DA 
SILVA MELO, com proventos integrais na ordem. de R$ 2.439.28 
(dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), 
sendo: 

R$ 2.032 73 (dois mil, trinta e dois reais e setenta e trôs centavos), a 
título de SALÁRIO BASE; 

R$ 406.55  (quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavos) referente 
a 04 QUINQUENIOS (Artigo 71 da Lei Municipal NO 001 de 23 de 
novembro de 2007 - Regime Juridicodos(as) Servidores(as) 
Municipais de Quixadá). 

Publique-se. Reqistre-se e Cumpra-se. 

Paço da Prefeitura Municipal de Quixadá, em 14 de maio de 2019. 

JOSE ILARJO GONÇALVES MARQUES 
Prefeito Municipal de Quixadá 

ZHANDR4 GOMES DE CARVALHO 
Superintendente do Instituto de Previdência de Município de Quixadá 
- IPMQ 

Publicado por: 
Jairta Alves Tavares 

Código Identificador:FD9C6A77 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Comissão 
Permanente de Licitações do Município de Quixadá/CE, toma público 
que a partir de 01/11/2022 por um período de 12 (doze) meses. entre 
as 08h00 e as 1 7h30h. 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 de n° 2022.10.20.01- CHP, referente ao 
CREDENCIAMENTO DE CARTORIOS DE REGISTRO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATOS DO 
TABELIÃO DE NOTAS, PROTESTO E REGISTROS E PARA 
TODOS OS PROCESSOS QUE SE REFIRAM A SERVIÇOS 
CARTORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE: 
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CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE No 10/2022 - 
ADECE, DE ACORDO COM PROJETO BÁSICO DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PUBLICOS. TIPO: menor preço global, empreitad 
regime de execução indireta. A comissão de licitação com c aos 
interessados ONDE SE LÊ:  "AG CONSTRUTORA SE' fÇOS Ç 	<' ' 

LOCAÇOES" LEIA-SE:  'CONSTRUTORA AG EIR 
outubro de 2022, Comissão de Licitações. 

EDMILSON MOTA NETO— 	 - i'.ubrI4 
Presidente da CPI. 

Publica 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:6DDO7BC3 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Educação toma público o extrato do 
3° Termo Aditivo ao contrato n° 2021.01.27.01SME, resultante do 
Pregão Presencial n° SRP PP2020/001DUG - CONTRATANTE: 
Secretaria de Educação. CONTRATADA: Empresa Marinete da Silva 
Pereira - ME, através de sua representante legal a Sra. Marinete da 
Silva Pereira. OBJETO: contratação de empresa para prestação de 
serviços de instalação, desinstalação e manutenção de 
equipamentos de refrigeração, destinados as diversas unidades 
gestoras do município de Quixadá. O presente Termo Aditivo tem 
por objetivo proceder ao acréscimo de quantitativo ao item 04 dentro 
do percentual de 25% do quantitativo inicial contratado. 
Signatária: Verúzia Jardim de Queiroz. Data da assinatura: 18 de 
outubro de 2022 

htips://Iicitacoes.tce.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso, no 
horário de 08:00 as 17:30. 

EDMILSON MOTA NETO - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:744902513 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O presidente da 
comissão de licitação do município de Quixadá toma público a 
Homologação e Adjudicação TOMADA DE PREÇOS N°: 
2022.09.21.01 - SDS. OBJETO: contratação de empresa 
especializada para elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento 
Local Sustentável do projeto Tá na Rede, nas localidades do bairro 
Residencial Raquel de Queiroz e no bairro Campo Novo, de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Município de Quixadá/CE. EMPRESA: GEPLAM ASSESSORIA 
LTDA, ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSÉ AUDISIO SIN - 
BAIRRO PANTANAL - PACOTVCE, CNPJ: 40.935171/0001-27 - 
VALOR GLOBAL: 102.000,00. Em conformidade com a Lei Federal 
n° 8.666/93, maiores informações através do e-mail: 
centraldecontratos.quixada®gmail.com. 

MILSON MOTA NETO - 
idente da CPL 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:6D7 1 9C42 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE ADESÃO 
(CARONA) N° 2022.10.05.01, originário da Ata de Registro de 
Preços n° 003 2022-SEINFRA do Pregão Eletrônico n° 002/2022-
SEINFRA da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA/CE. Objeto: 
adesão a ata de registro de preços para contratação de empresa 
especializada de serviços de engenharia na área de gestão do sistema 
de Iluminação Pública (IP), visando a manutenção, modernização e 
eficiência do sistema de iluminação junto a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços públicos do 
Município de Quixadá/CE - em conformidade com as condições e 
especificações contida no edital e seus anexos. Homologado em favor 
da 	empresa: PRO VALE ENERGIA EIRELI, CNPJ N°: 
0.664.921/0001-02, Endereço Rua Manoel Luis, 2821- Boa Fé - 

oeiro do Norte-CE, através de seu representante legal, o Sr. 
Win ícius Cunha Batista - Valor Global: R$9.257.325,76. Fica 

Homologada a Licitação na forma da Lei 8.666/91. 19 de outubro de 
2022. 

PEDRO TEIXEIRA PEQUENO NETO 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identilicador:4045F49E 

SECRETARIA DE DESENVOLVlIENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

ERRATA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - ERRATA. 
MODALIDADE:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.24.01 - 
SEDUMASP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO 
INDUSTRIAL COM ÁREA DE 1.500M2, LOCALIZADO NO 
BAIRRO CURICACA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:02C3 1020 

SECRETARIA DE SAÚDE 
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO 

MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE - Aviso de Resultado do 
Credenciamento - EDITAL N° 28.002/2022. A Presidente da 
Comissão Permanente de Credenciamento torna público para 
conhecimento dos interessados o rol contendo o CREDENCIADO 
que atendeu os requisitos exigidos no edital acima referido, cujo 
objeto é CREDENCLAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 
LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. Em atendimento a solicitação 
exarada pela Secretária de Saúde Sra. LADY DIANA ARRUDA 
MOTA, que determina a abertura e julgamento dos envelopes de 
habilitação dos possíveis interessados no EDITAL N° 28.002/2022 - 
SAÚDE - MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CEARÁ. Após análise 
minuciosa dos documentos concementes ao Credenciamento, 
obtivemos o seguinte resultado: GLAUCIO BARROS SALDANHA, 
inscrito no CNPJ n° 73.866.572/0001-60 declarada 
CREDENCIADA.  Ficando disponíveis vistas ao processo e aberto o 
prazo para a interposição de recursos referente a elaboração da lista de 
credenciados de acordo com os subitens 9.1.2 e 9.1.3 do instrumento 
convocatório. 

Quixadá- CE, 19 de outubro de 2022. 

iosÊ MATEUS DOS SANTOS 
Presidente da Comissão de Credenciamento 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:335F7DD7 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 
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Número de brasileiros negativados 
atinge recorde de 64 milhões ECONOMIA 

10 o Fortaleza, Ceará. Brasil e  Sesta-feira, sábado e domingo, 21, 22 e 23 de outubro de 2022 e O ESTADO 

Quatro cm cada der brasileiros adubos (39.71%) estavam 
negatwados em setembro de 2022 -ou 64,25 milhões de 
pessoas. um  novo recorde em oito anos, segundo a CNDL e 
SPC Brasil. No último mis, o volume de consumidores com 
avias atr asa cresceu 11.17% sobre igual perusies do ano 

anterior. Com  base nos dados disponíveis em sua base, que 
abrangem mformacóes de capitais e interior de todos os 26 
Estados da Fedcraçao. alem do Distrito Federal. a CNDL e o 
SPC Brasil registrani que a variação anual observada em se-
tembro deste mó ficou acima da observada no inca anterior. 
Na passagem de agosto para setembro. o número de devedo-
res cresceu 0.93%. Apesar da melhora cai alguns indicadores 
econômicos. muitos brasileiros ainda estio coas dificuldade 
de fechar as contas no fim do mês. aponta a CNDL. em nota. 

Parte do problema pode ser explicado pela renda da po-
pulaçiio que continua baixa, destaca a entidade. "O atraem-
prego diminuiu, mas a renda não é suficiente para reverter 
completamente' as perdas dos últimos trimestres. Apesar da 
inflação caindo, o preço dos alimentos continua subindo e 
ocupando boa parte do orçamento das l'amtljas, especial-
isente aquelas cosi renda mais baixa destaca a CNDL. 
O crescimento anual se concentrou em mais inclusões de' 
dos- 	a cosi teatro de maditttpléncta de 91 dias a t ano 
(35 	Os devedores com participação mais expressiva 
no 	cita setembro estão na lama etaria de 30s 39 anos 
23.39v,), são lã milhões registrados em cadastro de deve-
dores nesta inca- ou 43.86% do total deste grupo  etário. 

Contas em atraso: Novo recorde Relatório da CNDL e do SPC mostra que 39,71% dos brasileiros estavam negativados 

em setembro, o que corresponde a aproximadamente 64,25 milhões de pessoas 
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Consumo 
atenção de consumo 

las f,1111111.15 arrancou 
2.1% em outubro. is nono 
crescimento consecutivo 
na série com ajuSte saro 
nal. O tndtce mensal da 
CNC alcançou 87 pontos. 
Apesar de ainda abaixo 
dor. 100 pontos, na rima de 
tnsatistação. o índice está 
avançando e cresceu 18.9% 
sabre outubro de 20.11, a 
maior taxa eia historia do 
indicados A combinação 
da 'deflação,  com cresci-
atento do emprego formal, 
das trantie'rencsas de renda 
e da facilitação da contrata-
ção de crédito, diz a CNC. 

Mil punidos 
Passa de 1 mil o total 

de medidas administra-
tivas a correspondentes 
bancários por irregu-
laridades na oferta do 
consignado desde o Inicio 
da Autorregulação para o 
Consignado, em 2020. Em 
agosto, o total de punições 
acorrespondentes volta 
a subir, totalizando 25, 
maior volume desde abril 
(30). Desde sua entrada 
em vigor, 455 advertências 
e 507 suspensões tempo-
rárias foram aplicadas, 
sendo que 40 empresas 
estão proibidas de atuar 
em nome dos bancos, tota-
lizando 1.002 punições. 

Mínimo no mínimo 
O salário ntsnamo real 

do Brasil é o segundo 
menor de uma lista de 31 
poses feita pela ot:oio, a 
frente apenas do México. O 
ranking, que tradicional 
mente tem 32 países. não 
considerou o Japão nesta 
edição. A pesquisa reune 
dados de 2021 sobre a 
remuneração dos trabalha-
dores no mundo. A lisla 
rciiase nações que integram 
a OCDE, mais o Brasil e a 
Russia. Atualmente, o sala. 
rio mínimo no Brasil é de 
RS 1.212. No ano pastado. 
período considerado para a 
pesquisa, era de 11.8 1.100. 

Rombo-relógio 
A prorrogação das 

desonerações sobre com-
bostiveis na manutenção 
dos R$ 800 paro o Auxilio 
Brasil em 2023-duas 
promessas de campanha 
tanto de Bolssnaro quanto 
de Lula - ampliam a pro-
babilidade de descumpri-
mente das regras fiscais 
em 2023, na avaliação da 
IR. do Senado. Após supe-
rávit primário estimado em 
R$ 50,9 bilhões neste ano, 
o Governo Central poderá 
registrar um rombo de até 
11$ 103 bilhões em 2023, 
bem acima da areia de 
déficit de OS 65,9 bilhões 
estabelecido na iDO. 

0 número de brasileiros 
negativados bateu recorde' 
em setembro, de acordo com 
pesquisa sobre o navel de en -
dividamento da população 
realizada pela Conkdcraç.Uo 
Nacional de Dirigentes Lu- 

. 

.o' 
,asia. ICNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) divulgada nesta on-
tem (20) 

O relatório mostro que 4 
em cada 10 brasileiros adul-
tos (1)9.71%) estavam nega. 
tirados no mês passado. o 
que corresponde a aproxi-
madamente 64,25 milhões 
de pessoas, recorde da série 
histórica iniciada em 2014. 

Em um cenário de iuros 
elevados e crescimento eco-
nômico modesto, o volume 
de consumidores com con-
tas atrasadas cresceu 11.17% 
cm relação ao mesmo perlo. 
do do asso anterior. Na com-
paração com agosto. houve 
um aumento de 0,93% no 
número de devedores. 

A divida média scumu 
lada por brasileiros com o 
nome ncgativado, por sua 
vez, somava iam montante 
ao redor de 11.8 3.668,96 em 
setembro. 

De acordo com o levanta. 
mento. o setor bancario. coas 
61,18% do total, concentra a 
maior parte das dividas pen. 
dentes de consumidores no 
pais. As dividas junto aos 
bancos cresceram 37.94% 
em setembro, na compara. 
ção com o mesmo período 
do ano passado. 

O comércio aparece na 
scquéncia. respondendo por 
12.86% das dividas. ainda 
que tenha registrado uni leve 
decréscimo de 0.28% em re-
lação a setembro de 2021. 
Em seguida 5-em o setor de 
aguo e luz, com 11.1.51% do 
total das dividas (e alia de 
11,86% no ano contra ano). 

sOVO Vila i.iç,v.sO 

brasileiros ainda não cooso 
guiram se recolocar no mer-
cado de trabalho e aqueles 
que conseguiram uma vaga 
ainda tentam ar organizar 
financetramente' afirmou 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellinzaro Junisae. 

Segundo os dados do SPC 
Bratil, o consamidoe leva, 
em media, der meses até 
conseguir sair do quadro 
de inadimplentes. aConcen  

tear todas as dividas em um 
único lugar ajuda a ter mais 
controle. entender melhor 
o tamanho da divida e fa-
zer um planejamento' disse 
Pellazearo Junior. 

Especialista em ('mancas 
da CNDL Merula Borges 
prevê que a injeção de re-
cursos na economia com o 
13° salário, a conirataçiii 
de mão de obra temporária 
para o Iam de ano e a bandei-
ra verde no preço da energia 
em dezembro podem topo. 
dar a amenizar o cenário de 
inadamplfncia. "Mas é tin.  
portanie o consumidor prio. 
rtzar o pagamento das diii' 
das e não cair tias tentações 
das compras de final de ano." 

e o de comunicaçio. com  
824% (queda de 11.57% em 
bases anuviei. 

O levantamento aponta 
também que cerca de 34,14% 
da população endividada 
possuía dividas que soma-
vam um valor de até ES $00. 
Outros 20.4894 tinham divi-
das até o mis pastado entre 
ES 1.000,01 e ES 2.500.00. 
enquanto 18.42% deviam 
valores de ES 2.500,01 até ES 
7.500.00. 
"Apesar da melhoro em 

alguns indicadores econó-
micos. muitos brasileiros 
ainda cstao com dificuldade 
de fechar as contas no Iam 
do mis. Parte do problema 
pode ser explicado pela ren-
da da população que conti-
nua baixa. O desemprego 
diminuiu, mas a renda não') 
suficiente pura reverter com-
pletamente as perdas dos 
últimos trimestres", afirmou 
o presidente da CNDL, José 
César da Costa, em cola. 

Ele disse também que. 
apesar da queda da inflação 
nos últimos meses, o preço 
dos alimentos segue em alta 
e ocupa boa paste do orça- 

m.-nLo das timilias. espe-
cialmente aquelas de menor 
renda. 
Em relação ao tempo 

em que as dividas estão em 
atraso, o aumento mais ex-
pressivo foi do intervalo de 
91 dias a um ano, em que 
houve um crescimento de 
35.16% em relação a setem-
bro de 2021, respondendo 
por 21.78% do total das 
contas pendentes. 

A maior parte das dividas 
estão atrasadas entre 1 e 3 
anos, com 32,58% do total, 
com o prazo tendo registra-
do um crescimento de 2,11% 
em bases anuais. 

la na divisão por faixa 
etária, o levantamento meus-
Ira que aqueles entre 30 e 39 
anos cão os mais endivida-
dos, coas um percentual de 
23.99% do total, o que eepre. 
senta cerca de IS milhões de 
pessoas registradas em ca-
dastros de devedores. 

Em relação ais gênero. a 
inadimpléncia está bem dia. 
iriboida, com 50.90% de ano-
lacres e 49,10% de homens. 
"Apesar do menor número 
de dcsempregaslos, muitos 

Salário e aposentadoa sem correção pela inflação 
Otimista cem a ,e.teIcOo de Sotionaro, o mi-

nistro Paulo Guedes (Economia) trabalha .m um 
ambicioso plana para retendo, a legislaçio sobre 
as contas públicas do Pais. A intenção á reformu- 
1 	teto de gastos a 'quebrar e piso', eu seja, 

crescimento de despesas que isole pren- 
o Orçamento - entre elas os beneficios 

prevideseiáriOs na atrelados ao salário mínimo. 
A proposta só deve ser oficializada no caso de 
uma vitória de Botsonaro no dia 30 do outubro. 
Nesse caso, urna PEC seria apresentada sadia 
seguinte a eleição. O aviso foi dado. 

INSS acelera análise de pedidos de benefícios 
Na reta final das 

cleições, dentro do 
cronograma eleitoral. 
o INSS acelerou o 
ritmo de analise de 
pedidos de benefícios. 
mas ainda esta longe 
de ceras a filo que 
tanto mcõmodo tem 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO XIV N0212 1 FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2022 

Prefeitura Municipal de Quixadá. O Presidente da Comissão de Licitação toma público a Homologação e Adjudicação Tomada de Preços N°: 2022.09.21. 
- SDS. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do PJ3LS -Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do projeto lá na Rede. 
localidades do bairro Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socia 
Município. Empresa: Geplam Assessoria Ltda, Endereço: Rua Doutor José Audisio SIN - Bairro Pantanal - PacotilCE. CNPJ: 40.935171/0001-27 - V 
Global; 102.000.00. Em conformidade com a Lei Federal n°8.666/93, maiores informações através do e-mail: centraldecontratos.quixada®gmail.co  
Edmilson Mota Neto. 

ato *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama -Aviso de Licitação - Tomada de Preços n"2022101801-EDUC. Objeto: Prestação de serviços 
de assessoria no desenvolvimento de atividades dos Programas Federais da Educação básica, levando em consideração os aspectos técnicos e financeiros, 
junto à Secretaria de Educação do Município de Jaguaretama-Ce. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que a sessão de recebimento dos 
envelopes será dia 08/11/2022 às 09h00min, na sala da Comissão de Licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, Maiores 
Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: licitacaojaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama - CE, 20 de Outubro de 2022. Francisco Jean Barreto de 
Oliveira - Presidente CPL. 

*0* 0*0 *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇO N° 020/2022/TP - Fica desconsiderada a publicação do Aviso de Licitação, onde referia-se a Tomada de Preço N° 020/20221TP, cujo OBJETO: 
Contratação de empresa para prestação de serviços na elaboração e transmissão de declaração SISOBRAPREF á Receita Federal do Brasil, junta a Secretaria 
de Administração e Finanças do Município de Tamboril/CE, publicado no dia 19/10/2022, no Diário Oficial do Estado do Ceará, Motivo: Por uma falha 
administrativa, foi publicado erroneamente a licitação, devendo, então, ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. Tamboril-CE, 20 de 
Outubro de 2022. 

0*0 *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Anulação - Concorrência Pública N° 2022.07.22.I-SRP. Faço saber que o Sr. Ricardo 
Dantas Sampaio, Secretário de lnfraestrutura, Urbanismo, Agropecuária e Recursos Hídricos, do Município de Horizonte/CE, gerenciador do registro de 
preços, e ainda todos os demais ordenadores de despesas do referido processo licitatório, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto na Lei 
Federal W'8.666193. alterada e consolidada, em especial em seu Art. 49, determinaram a Anulação da Concorrência Pública N°2022.07.22.1 - SRP, devido 
a medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A integra do Termo de Anulação e demais informações poderão ser obtidos nos endereços 
eletrônicos: www.tce.ce.gov.br  / www.horizonte.ce.gov.br. Horizonte/CE, 20 de outubro de 2022. Rosilândia Ribeiro da Silva - Presidente da CPL. 

*0* *** 0*0 

STADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE 1° ADENDO AO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 
69/2022/PP - O Pregoeiro do Município de Tamboril-CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, o Termo de ADENDO ao Edital na Modalidade 

Pregão Presencial N° 069/20221PP, cujo OBJETO: Contratação de prestação de serviços de realização de publicidade legal para divulgação de editais, 
contratos e Outros documentos oficiais do interesse do Município de Tamboril - CE. Motivo: Correção ao termo de referência. A data de abertura do certame 
será alterada para o dia 07 de Novembro de 2022. às I4h40min. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na Sede da CPL e no Sitio: lilip; / 
rnuniçwios.tee.te.trov.hrIiçiiacocs/.  Tamboril-CE, 20 de Outubro de 2022. 

*0* *0* *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - CONCORRÊNCIA 
PUBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 12.00I/2022-CPRP - A Secretaria de Turismo e Cultura da PMA comunica aos interessados que a 
Concorrência Pública para Registro de Preços N° 12.00112022-CPRP, referente à Seleção de Melhor Proposta visando o Registro de Preços para Futura 
e Eventual Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de estrutura, equipamentos diversos e decoração para realização de eventos 
promovidos através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Aracati!CE, que a Abertura das Propostas de Preços fica marcada para o dia 26 de 
Outubro de 2022, às 09h. Claudio Henrique Castelo Branco - Presidente da CPL. 

*0* *** *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°1 2.003/2022-PE - 
A Secretaria de Turismo e Cultura da PMA toma público que realizará no dia 04 de Novembro de 2022, às 09h, no Site: www.bll.org.br  o Pregão Eletrônico 
N° 12.003/2022-PE, referente à Contratação de empresa especializada para a realização do Festival Gastronômico e Réveillon 2023, através da 
Secretaria de Turismo e Cultura do Município de AracatiiCE. O Edital estará disponível nos Sites: www.bll.org.br  ou http://municipios.tce.ce.gov.  
br/licitacoes  . e na Sede da PMA no período de 08h às 12h, em dias de expediente normal, a partir da data de publicação deste Aviso. Claudio Henrique 
Castelo Branco - Pregoeiro. 

*0* 0*0 *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 01.088/2022-PE. O Pregoeiro Oficial do Município de 
Ubajara. localizada na Rua Juvêncio Pereira, n° 514, Bairro Centro, toma público o recebimento das propostas virtuais no endereço www.bllcompras.com  até 
o dia 07/11/2022, às 09:00hs (horário de Brasília/DF), cujo o objeto é o Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos para 
o Programa Vigilância Alimentar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ubajara - CE. O referido Edital poderá ser 
adquirido a partir da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-CE: wwv.municipios-licitacoes.tce. 
çcgoyhr ou ainda através do sue www.bllcornpras.com. Ubajara/CE, 20 de Outubro de 2022. João Paulo Miranda Albuquerque - Pregoeiro. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ubajara - Aviso de Julgamento de Propostas de Preços - Tomada de Preços N° 01.079/2022-TP. O 
Presidente da CPL do Município de Ubajara, localizada na Rua Juvêncio Pereira, n°514, Bairro Centro, comunica o Resultado do Julgamento de Propostas 
de Preços da TOMADA DE PREÇOS N' 01.079/2022-TP, exijo objeto é a Contratação de empresa para a Construção de uma areninha no Sitio 
Cajueiro, Distrito de Jaburuna, no Município de Ubajara - CE. VENCEDORA: DIMENSIONAL LOCAÇÓES E SERVIÇOS EIRELI - P5 
401.657,23 (quatrocentos e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Ubajara - CE. 20 de Outubro de 2022. João Paulo Miranda 
Albuquerque - Presidente da Comissão de Licitação. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paramoti - Aviso de Adiamento de Licitação. A Prefeitura Municipal de Paramoti - CE, através de seu 
Pregoeiro toma público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico 004/2022/DIVIPE, cujo objeto é: Registro de Preços visando a 
futura e eventual Aquisição de Material Permanente destinado a atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de ParamotilCE, 
publicado no dia 07/10/2022, inicialmente agendado para o dia 24 de outubro de 2022 às lO:OOhs, foi Adiado para o dia 25 de outubro de 2022 às 10:00hs. 
O Adiamento se dá em decorrência do Decreto Municipal n°094/2022 de 20 de outubro de 2022. Os interessados poderão obter demais informações, através 
do e-mail: liçitacaopjpparamotigrnail.cons ou pelo fone (85) 3320-1338199415-861 S.  Paramoti, 20 de outubro de 2022. Rafael Santos Dantas - Pregoeiro. 

*0* *0* *0* 

Prefeitura Municipal de Quixadá. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, toma público que a partir de 01/11/2022 por um período de 12 
(doze) meses, entre as OSh e as 17:30h, na sala de Comissão Permanente de Licitação, situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá! 
CE, receberás documentação exigida no Edital de Credenciansento de no 2022.10.20.01- CHP, referente ao credenciamento de cartórios de registro para 
prestação de serviços relativos a atos do tabelião de notas, protesto e registros e para todos os processos que se refiram a serviços cartoriais, para atender as 
necessidades de diversas secretarias do município. 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 das 08h às 17;30h. Edmilson Mota Neto. 

0*0 *** *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocara - Extrato de Contrato N° 20220299 - Tomada de Preços N° 0509.01/22. Objeto: Contratação 
da prestação de serviços com manutenção da estrada vicinal trecho Serragem-Lagoinha no município de Ocara-Ce, conforme projeto básico. Empresa: 
Construtora Moreira e Melo LTDA. Valor Global: R$ 28.000,18 (vinte coito mil reais e dezoito centavos). Fundamento Legal: Lei de Licitações n°8.666/93 
e alterações posteriores. 20 de outubro de 2022. Antônio Paz Romão - Presidente da CPL. 
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