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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°2023.01.12.01 

CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO REFERENTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo, torna público para conhecimento dos 
interessados, o presente Edital de Chamada Pública, visando concretizar os direitos 
culturais em âmbito municipal, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993. 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 
07h30min às 11 h30min e 1 3h3ümin às 1 7h30min. O edital, também, poderá ser obtido 
no sítio eletrônico www.quixada.ce.gov.br. O envelope contendo os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala da Comissão de Licitações conforme 
endereço supracitado, a partir de 16/01/2023 à 06/02/2023. 

ORIGEM DA LICITAÇAO: 
	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E TURISMO  

MODALIDADE: 
	

CHAMAMENTO PÚBLICO 	 -  

PROCESSO N°: 
	

2023.01.12.01 
OBJETO: 	 CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE EMPRESAS 

PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO 
DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 

	  2023.  
PETÕDO DE INSCRIÇÃO:

-1 
16/01/2023 À 06/02/2023 

DATA E HORA DA SESSÃO DE 07IO2I202S 1OH00MJ 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 	 

1. OBJETIVO: 
1 .1.0 presente chamamento público tem por objeto a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO 
DE EMPRESAS PUBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023, conforme especificações contidas neste 
edital e seus anexos. 

1.2.0 patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador 
em conformidade com as contrapartidas previstas no item 4 deste Edital. 

2. JUSTIFICATIVA: 
2.1. Os Projetos, a serem patrocinados, visam propiciar entretenimento e cultura de 
forma gratuita à população, e divulgar o potencial turístico e econômico da cidade e 
região. 

2.2. Os Eventos geram grande impacto no fluxo turístico da cidade e região, devido à 
crescente participação de turistas, caracterizados como "visitantes". Observa-se que 
as festividades atraem um público cada vez maior, promovendo assim, o 
desenvolvimento local, e ainda, potencializando o município no circuito turístico 
regional e local, bem como, manter o fluxo turístico, a geração de emprego e renda. 
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2.3. Portanto, para realizar eventos deste porte, faz se necessária a participação e 
cooperação de empresas privadas, tendo em vista a economicidade e a possibilidade 
das as empresas cumprirem seu papel social perante o Município de Quixadá/CE. 

3. DO PATROCÍNIO 
3.1. O patrocínio para a realização do evento CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 
2023 se dará par até 20 (vinte) empresas públicas ou privadas na modalidade aos 
interessados por cota de patrocínio, com respectivos valores 10.000,00 (Dez mil reais) 
e contrapartidas previstos a seguir: (conforme Anexo II). 

3.2. Os interessados em patrocinar o evento CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 
2023, concessão de patrocínio na forma de valor de cota de patrocínio para o evento, 
com propostas individuais (PROPOSTA DE PATROCINIO). 

4. CONTRAPARTIDA 
4.1. A empresa terá como contrapartida do patrocínio, a visibilidade através da 
exposição de sua logomarca no material de promoção do evento proposto, conforme 
especificado na Proposta de Patrocínio (Anexo II). Atrelado ao evento patrocinado 
conforme listagem abaixo: 

4.1.1. Logomarca em material gráfico atrelado ao evento patrocinado. 
4.1.2. Logomarca nas peças publicitárias atreladas ao evento patrocinado. 
4.1.3. Logomarca em Faixas, Cartazes, Banner, Outdoor. 
4.1.4. Propaganda no Palco. 
4.1.5. Logomarca no display. 
4.1.6. Citação do locutor do evento. 
4.1.7. Possibilidade de distribuição de brindes. 
4.1.8. Possibilidade de entrega dos kits da empresa do patrocinador 
4.1.9. Outros formatos acordados junto a Prefeitura Municipal de Quixadá- CE. 

4.2. Todo material publicitário, deverá obrigatoriamente passar pela análise e 
aprovação prévia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de 
Quixadá/CE. 

5. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PATROCINADORES: 

	

5.1. 	Poderão participar da seleção, as empresas públicas e privadas interessadas 
em associar sua imagem ao CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023. 

	

5.2. 	Encontram-se impedidos de participar: 

5.2.1. Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material de 
cunho sexual/pornográfico, político-ideológicas, político-partidário, de natureza 
religiosa, e outros que atentem contra a moral e os bons costumes. 
5.2.2. Os interessados que exerçam atividades ilícitas; 
5.2.3. Empresas que estejam em falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação. 

'7 



PREFEITURA 

QUIXADA 

6. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO: 
6.1. Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento 
para participação no edital, conforme modelo (Anexo 1), bem como cópia da 
documentação solicitada, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua inteligência 
e sua autenticidade, devidamente datado e assinado pelo representante legal da 
empresa com identificação legível do(s) signatário(s). 

6.2.A empresa interessada deverá apresentar a Proposta de Patrocínio (Anexo II). 

7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Os envelopes com as Propostas deverão ser entregues na Sala da Comissão 
de Licitações, situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-
CE, no horário de 07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min, em ENVELOPE 
DEVIDAMENTE LACRADO  E IDENTIFICADO:  

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE 

CHAMADA PÚBLICA N°2023.01.12.01 

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 

PROPONENTE: (Nome/Razão Social, CPF/CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail) 

7.2. Os proponentes deverão apresentar obrigatoriamente o Proposta de Patrocínio 
(Anexo II) constante no projeto, devidamente preenchido de forma clara. A proposta 
deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 
em uma via, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada 
pelo representante legal da empresa participante ou por seu procurador, devendo, 
neste caso, ser juntado o instrumento de procuração, com firma reconhecida. 

7.3. As propostas de oferta de patrocínio constituirão parte integrante do processo 
administrativo. 

7.4. No julgamento das ofertas será considerada a melhor proposta para a 
administração, aquela que contiver item ou itens secundários ou facultativos de 
patrocínio, que somados ao(s) obrigatório(s) que resultarem na melhor pontuação 
para a prestação do objeto, conforme dispuser cada proposta de patrocínio. 

8. 	DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DO(S) PATROCINADOR(ES): 
8.1. A Comissão de Patrocínio, será composta por (01) UM REPRESENTANTE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO ECONÔMICO E TURISMO, (01) UM 
REPRESENTANTE DA SECRETARA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E (01) UM 
REPRESENTANTE DA PROCURADORIA MUNICIPAL DO QUIXADÁ/CE. 

8.2. As propostas de patrocínio apresentadas, acompanhados da documentação / 
pertinente, serão analisados pela Comissão de Patrocínios, que concluirá pelo 
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deferimento ou indeferimento dos requerimentos de cada interessado em patrocinar o 
(s) evento (s), conforme apresentado no presente Chamamento Público: 

8.3. O recebimento e/ou aceite do formulário e documentos não implicam o 
reconhecimento da condição de patrocinadora em favor dos interesses, o qual se dará 
somente após a celebração do Termo de Patrocínio (Anexo III) com o Município de 
Quixadá/CE. 

8.4. Os requerimentos que não atendam às disposições constantes neste Edital 
e/ou não apresentem os documentos exigidos serão indeferidos. 

8.5. Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples 
omissões ou irregularidades materiais (erros digitação, concordância verbal, etc.) nos 
requerimentos ou na documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam os 
direitos dos demais interessados. 

8.6. O indeferimento da proposta será irrecorrível e dar-se-á por intermédio de 
comunicação por escrito ou por meio de publicação na imprensa oficial do Município 
de Quixadá/CE. 

8.7. Concluída a análise dos e documentos, a Comissão de Patrocínios elaborará 
relatório contendo a lista de aprovados. 

8.8. A formalização do Termo de Patrocínio (Anexo III) será efetuado com quantos 
interessados atenderem aos critérios do presente Edital, os quais passarão, após a 
celebração do referido Termo, a se valerem de todos os direitos de patrocinar em 
conformidade com a proposta apresentada. 

8.9. Os interessados que tiverem seu requerimento aprovado serão convocados 
através de comunicação eletrônica, postal ou telefônica para assinatura do Termo de 
Patrocínio (Anexo III) dentro do prazo de até 48 horas (quarenta e oito horas) a contar 
de sua convocação, sob pena de decair do direito de patrocínio. 

8.10. A falta de assinatura do Termo de Patrocínio (Anexo III), por parte da 
interessada, por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará sua 
eliminação. 

9. 	DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
9.1. A empresa será informada por e-mail sobre a data e horário em que deverá 
comparecer para assinatura do Termo de Patrocínio. 

9.2. Para efetivação do Termo, a empresa selecionada deverá apresentar no ato da 
assinatura do Termo, os documentos a seguir relacionados, que poderão ser 
apresentadas em cópias autenticadas, ou cópias simples acompanhadas dos 
originais: 

9.2.1. CERTIFICADO 	DE REGISTRO EMPRESARIAL, NO CASO JE 
EMPRESA INDIVIDUAL, ACOMPANHADO DE CPF E RG; 
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9.2.2. ATO CONSTITUTIVO (ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL), 
ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO CASO DE 
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONSOLIDADO, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NO 
REGISTRO DE EMPRESAS, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES 
EMPRESARIAIS, NO CASO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DA 
ATA ARQUIVADA DA ASSEMBLEIA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E NO 
CASO DE SOCIEDADE SIMPLES, ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES; 

9.2.3. CPF E RG DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), COM PODERES DE 
REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS, SEJA PELO DOCUMENTO 
PREVISTO NO ITEM B ACIMA OU POR MEIO DE PROCURAÇÃO; 

9.2.4. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA 
EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI. 

9.2.5. APROVA DE REGULARIDADE PARA COMA FAZENDA FEDERAL DEVERÁ 
SER ATENDIDA PELA APRESENTAÇÃODA CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS 
RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  ATIVA DA UNIÃO, NEGATIVA OU 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

9.2.6. A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA ESTADUAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

9.2.7. A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

9.2.8. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) PERANTE O 
FGTS; 

9.2.9. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A 
JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

10. DAS PENALIDADES 
10.1. A empresa PATROCINADORA será penalizada com suspensão temporária do 
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 
02 (dois) anos, penalidade essa, a ser aplicada pela autoridade competente, de acordo 
com a Lei Federal n° 8.666/93, nas seguintes hipóteses: 
10.1.1. Descumprimento das exigências previstas nos termos desta parceria, sendo 
oportunizado o contraditório e a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secretaria 
Desenvolvimento Econômico e Turismo; 
10.1.2. Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 
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11 	DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL AS MARCAS: 
11.1. O Município de Quixadá/CE se reserva o direito de utilizar a marca e sinais 
distintivos dos patrocinadores, inclusive em conjunto com marcas e outros sinais 
distintivos do Município e de demais patrocinadores. 

11.2. Os patrocinadores garantem que os direitos de propriedade intelectual, em 
especial os símbolos das marcas, necessários para a execução do patrocínio, não 
violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, isentando o 
Município de Quixadá/CE, de quaisquer reclamações e ônus decorrentes de qualquer 
natureza, inclusive financeiras. 

11.3. Os patrocinadores garantem que são legítimos detentores dos direitos de 
propriedade intelectual a serem utilizados nos patrocínios, bem como os que obterão, 

A 	se necessário, a cessão dos direitos patrimoniais dos profissionais e de pessoal 
envolvidos na execução de ações relacionadas ao objeto do patrocínio, podendo ser 
utilizados pelo Município de Quixadá/CE para fins institucionais livre de quaisquer 
ônus. 

11.4. Os patrocinadores devem assegurara obtenção de autorização e/ou cessão ao 
Município de Quixadá/CE dos direitos de uso de imagem, voz e outros correlatos de 
quaisquer pessoas envolvidas no patrocínio, se for o caso, para veiculação nos canais 
institucionais e em ações de divulgação do evento. 

11.5. Os patrocinadores se comprometem a não utilizar a marca e quaisquer outros 
sinais distintos do Município de Quixadá/CE, sem a devida autorização. 

12. 	PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12.1. A empresa selecionada deverá repassar o valor da cota de patrocínio para 
conta bancaria da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, através de transferência 
bancaria na conta, BANCO DO BRASIL AGENCIA N°0241-O CONTA CORRENTE N° 
22.140-6 CNPJ N° 23.444.748/0001-89, com envio de comprovante de transferência 
para execução do projeto previsto neste Edital, conforme condições definidas no 
Anexo 1 - Projeto, devendo iniciar o aporte a partir da data de assinatura e 
comprovação de pagamento do Termo de Parceria firmado entre as partes. 

12.2. Quaisquer solicitações de informações adicionais ou pedidos de 
esclarecimentos que se façam necessárias deverão ser enviadas para o 
Departamento de Licitações. 

12.3. É obrigação única e exclusiva das interessadas, o acompanhamento dos 
comunicados e boletins de esclarecimentos emitidos pelo Município de Quixadá/CE. 
Não serão aceitas reclamações posteriores sob a alegação de não recebimento de 
informações. 
12.4. O Departamento de Licitações, devidamente designada, a promover o 
processamento do referido objeto de chamamento público, mediante as condições 
previstas no presente edital. 
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12.4.1 O Departamento de Licitações poderá, durante a análise do requerimento e da 
documentação convocar o(s) interessado(s) para dirimir dúvidas que possam surgir. 

12.5. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Departamento de 
Licitações. 

Quixadá/CE, 12 de janeiro de 2023 

Raimun 1 ano de Oliveir Lopes 
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 202301.12.01 

OBJETO: CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU 
PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE 
QUIXADÁ 2023. 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

UF: 

CIDADE: 

CEP: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DADOS 00 REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 

CARGO: 

CPF: 

NOME: 

CARGO: 

CPF: 
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A EMPRESA 	  , reconhece que o(s) representante(s) legal(is) 
acima referido(s) possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para 
todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse 
Requerimento. 

A EMPRESA 	  , DECLARA, que está ciente da contrapartida, 
conforme previsão no item 3 do Edital de Chamamento Público n° 2023.01.12.01. 

A EMPRESA 	 , DECLARA, que os documentos a seguir listados 
encontram-se anexos a este formulário. 

a) CERTIFICADO DE REGISTRO EMPRESARIAL, NO CASO DE 
EMPRESA INDIVIDUAL, ACOMPANHADO DE CPF E RG; 

S b) ATO CONSTITUTIVO (ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL), 
ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO CASO DE 
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CONSOLIDADO, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NO 
REGISTRO DE EMPRESAS, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADES 
EMPRESARIAIS, NO CASO DE SOCIEDADE POR AÇÕES, ACOMPANHADO DA 
ATA ARQUIVADA DA ASSEMBLEIA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E NO 
CASO DE SOCIEDADE SIMPLES, ACOMPANHADO DAS ALTERAÇÕES; 

c) CPF E RG DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS), COM PODERES DE 
REPRESENTAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS, SEJA PELO DOCUMENTO 
PREVISTO NO ITEM B ACIMA OU POR MEIO DE PROCURAÇÃO; 

d) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL DO DOMICÍLIO OU SEDE DO LICITANTE, OU OUTRA 
EQUIVALENTE, NA FORMA DA LEI. 

S 	
e) 	A PROVA DE REGULARIDADE PARA COMA FAZENDA FEDERAL DEVERÁ 
SER ATENDIDA PELA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS 
RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, NEGATIVA OU 
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

f) A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA ESTADUAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

g) A COMPROVAÇÃO PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL DEVERÁ SER 
FEITA ATRAVÉS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, OU POSITIVA COM EFEITOS DE 
NEGATIVA. 

h) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) PERANTE O 
FGTS; 
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i) 	PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A 
JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

A EMPRESA 	 , DECLARA queconhece e cumprirá, integralmente 
com todas as exigências do Edital de Chamamento Público n°2023.01.12.01. 

ICE, de 	 2023. 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is) 
(Apontado o contrato social ou procuração com poderes específicos) 



PREFEITURA 

QUIXADA 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 

À Comissão de Licitação, 
Proposta de Parceria de Patrocínio, 

Para 	que 	se 	realize 	o 	evento 	XXXXXXXXXXX 2023 
	  (nome completo da empresa), CNPJ 
n° 	 , apresenta Proposta de Patrocínio. 
A empresa se compromete a fornecer, em troca de exploração publicitária, com a 
exposição de sua logomarca de acordo com o edital, a seguinte cota: 
valor de R$ 	  

A empresa declara, ainda, que cumprirá integralmente as exigências constantes 
do Chamamento Público n° 2023.01.12.01, estando ciente de que, caso infrinja 
alguma cláusula, 
poderá sofrer as penalidades previstas. 
Por ser expressão da verdade, firma a presente proposta. 

Quixadá-CE, de 	 2023 

(Representante Legal da Empresa 

Nome completo e CPF 
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO 

TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO REFERENTE AO CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 2023.01.12.01, QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ E 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, inscrito no 

CNPJ. sob n° 	 /0001-, estabelecido na 	  

n° 	, Bairro 	 , nesta cidade de Quixadá, Estado do Ceará, CEP: 

	 neste ato representado pelo Secretário de Desenvolvimento e Turismo, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG n° 	 e do CPF n° 	, doravante 

denominado MUNICÍPIO e, do outro, 	 , inscrita no CNPJ n° 

/CPF 	 , estabelecida na 	, n° 	, nesta cidade de 	 

Estado do Ceará, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. 	  

(qualificação), , resolvem celebrar o TERMO DE PARCERIA DE PATROCÍNIO, com 

fundamento no Processo Administrativo de Chamamento Público n° XX.XX.XX, às 
normas contidas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1.0 presente instrumento tem por objeto a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE 
EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 
CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1.0 apoio, na modalidade eleita, será efetuado nas condições dispostas no 
Chamamento Público de Patrocínio e em seus Anexos, recebendo contrapartida de 
publicidade em conformidade com a Proposta de Patrocínio n°2023.01.12.01. 

Parágrafo Primeiro 
A PATROCINADORA terá a sua marca divulgada de acordo com as previsões da 
Proposta de Patrocínio n°2023.01.12.01. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1.0 presente Termo de Patrocínio vigerá pelo prazo compreendido entre a data de 
sua assinatura e a finalização do evento. 

CLÁUSULA QUARTA 
4.1. São obrigações da PATROCINADORA: 



PREFEITURA 

to 

a) Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito 
às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que 

porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento. 

b) Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo de Parceria, e 

seus anexos. 

CLÁUSULA QUINTA 
5. São obrigações da Prefeitura: 

a) Acompanhar, fiscalizar, controlar o recebimento, ficando também responsável 

pela validação do objeto entregue pela PATROCINADORA. 

b) Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da PATROCINADORA, ressalvados os casos de urgência, informações 
adicionais para dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos do presente 

Projeto de Patrocínio. 

C) 	Notificar por escrito a PATROCINADORA, se verificado qualquer problema com 

relação ao objeto patrocinado. 

d) Proibir, se indevida, a divulgação da marca de outras empresas estranhas à 

PATROCINADORA. 
e) Organizar e executar, cumprindo o cronograma estabelecido no Projeto de 

Patrocínio. 
f) Encaminhar materiais de divulgação através de mídia espontânea. 

g) Dispor de pessoal qualificado para o desenvolvimento das atividades 

necessárias à realização do evento. 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1. Ao celebrar o presente termo, declara a PATROCINADORA não possuir em seu 

quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7

0  da 
Constituição Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99). 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7.1. Pelo apoio indicado no Projeto de Patrocínio n° 001/2023 a PATROCINADO RA 
terá como a única contrapartida a exploração de pub!icidade de acordo com as 
condições especificadas detalhadas no Projeto de Patrocínio e com as obrigações 
firmadas neste Termo de Parceria. 

Parágrafo Primeiro 

A PATROCINADORA terá sua propaganda e/ou a divulgação nas medidas e 
limitações previstas no Projeto de Patrocínio n° 001/2023. 



PREFEITURA 	Ár 

QUIXADA ( ptj•• 

Parágrafo Segundo 
É vedada a publicidade de natureza religiosa ou político-partidária, bem como de 
produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias, defensivos 
agrícolas e outros que atentem contra a moral e os bons costumes. 

Parágrafo terceiro 
Na hipótese de descumprimento do estabelecido, a PATROCINADORA estará sujeita 
às penalidades previstas nesta parceria. 

CLÁUSULA OITAVA 
8.1. A PATROCINADORA será penalizada nas seguintes hipóteses: 

a) Descumprimento das exigências previstas nos termos dessa parceria, sendo 
oportunizado o contraditório e a ampla defesa; incumbindo a decisão a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e turismo e Comissão de Licitação. 

b) Negligência, imprudência ou imperícia, devidamente comprovada. 

C) 	Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos, penalidade está a ser aplicada pela 
autoridade competente, de acordo com a Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA 
9.1. A PATROCINADORA está sujeita a rescisão do presente Termo de Patrocínio 
assim como às demais sanções previstas na Lei n18.666/93, aplicáveis 
subsidiariamente, quando da constatação de qualquer irregularidade, sendo-lhe 
assegurados a ampla 
defesa e o contraditório. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10.1. As partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Quixadá como 
competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta avença, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que for. 

E assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo em 03 (três) 
vias de igual teor e para o mesmo fim de direito. 

Quixadá/CE. 	de 	de 2023. 

Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(Nome e CPF) 

Patrocinadora 
(Nome e CPF) 



QUIXADA 
PREFEITURA DE 	, 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Quixadá/CE, 

torna público que a no período de 16/01/2023 À 31/01/2023, no horário de 07h30min 

às 11h30min e 13h30min às 17h30min, 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 Chamamento Público de n° 2023.01.12.01- CHP, 

• referente a CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS 

PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR DE QUIXADÁ 2023, a data de 

abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação está agendada para o 

dia 01/02/2023 as lOhOOmin. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 

Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE, e site da Prefeitura 

Municipal www.quixada.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 12 de janeiro de 2023 

0 Raimuhka3iano de OIiveii Lopes 

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 



GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação 
n° 2022.01.05.02-GAB. CONTRATANTE: Gabinete do Prefeito, 
toma público o extrato do contrato resultante da Dispensa de Licitação 
2022.01.05.02-GAB: n° 2022.01.05.02.1 - GAB - Valor global: 
R$11.400,00 - CONTRATADA: M2A Tecnologia LTDA - ME, 
através de seu representante legal, o Sr. Breno Amaro Aires. Unidade 
Administrativa: Gabinete do Prefeito. OBJETO: contratação de 
empresa especializada em serviços de disponibilização de acesso a 
banco de dados específico com informações atualizadas de preços 
praticados no mercado, valores de referência a atas de registro de 
preços, durante o exercício, para servir de subsidio as contratações e 
aquisições a serem realizadas pela contratante, nos termos do art. 15, 
inciso V da Lei Federal n° 8.666/93, com acesso liberado para 5 
usuários, de responsabilidade do Gabinete do Município de 
Quixadá/Ce. Prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da 
assinatura. Assina pela contratante: Chefe de Gabinete, Lorena 
Gonçalves Holanda Amorim. Data da assinatura do contrato: 12 de 
janeiro de 2023 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:A45E89AC 

REFEITURA  MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de 
Quixadá/CE, toma público que a no período de 16/01/2023 A 
06/02/2023, no horário de 07h30min às 1 1h30min e 13h30min às 
17h30min, 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 Chamamento Público 
de n° 2023.01.12.01- CHP, referente a CAPTAÇÃO DE 
PATROCÍNIO DE EMPRESAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS 
PAPA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVAL POPULAR 
DE QUIXADÁ 2023, a data de abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação está agendada para o dia 07/02/2023 as 
1 Oh00min. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE, 
e site da Prefeitura Municipal www.quixada.ce.gov.br, a partir da 
publicação deste aviso. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TURISMO 

AVISO flL' ('DL'flL'Mt'I A &NVMTfl 

Publica 
Francisco Thiago Pessoa 
Código Identificador 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB 	MEl 
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CARLOS ARTUR NOGUEIRA DE MEDEIROS - 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos 

.1 4. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA. O munici,: 
Quixadá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, toma público que se encontra à 
disposição dos interessados, o edital da Tomada de Preços: 
2023.01.10.01 -  SEDUMASP, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA EXECUTAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 
PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MONTE 
ALEGRE, DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM 
CONVÊNIO N° 029/2020 - SOP-CE, PROCESSO N° 
05205707/2020, MAPP: 551, CONFORME PROJETO BÁSICO 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS, com data de abertura marcada para o dia 
31 de Janeiro de 2023, às 09:30hs, na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho, Quixadá, 
Ceará. 

Quixadá - CE, 12 de janeiro de 2023. 

CARLOS ARTUR NOGUEIRA DE MEDEIROS - 
Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:CD689B69 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 22/2023-GAPRE 

AMBIENTE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Quixadá/CE, 12 de janeiro de 2023. 

RAIMUNDO FABL4NO DE OLIVEIRA LOPES - 
Secretario de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:B05C903F 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O município de 
Quixadá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, toma público que se encontra à 
disposição dos interessados, o edital da Tomada de Preços: 
2023.01.10.02 - SEDUMASP, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA EXECUÇÃO  DE PASSAGEM MOLHADA NO 
DISTRITO DE JUÁ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ/CE, com data de abertura marcada para o dia 31 de 
janeiro de 2023, às 14:00hs, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho. 

Quixadá - CE, 12 de janeiro de 2023. 

PORTARIA N° 22/2023-GAPRE. 

EMENTA: DESIGNA REPRESENTANTE 
TITULAR E SUPLENTE PARA COMPOR A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO 
REGIONAL DE RESÍDUOS DO ALTO 
JAGUARIBE (CORRAJ). 

O Prefeito Municipal de Quixelô, Estado do Ceará, o Sr. JOSÉ 
ADIL VIEIRA JUNIOR, no uso de suas atribuições legais e da 
competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município, e 
CONSIDERANDO a adesão do Município de Quixelô/CE ao 
Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe (CORRAJ), com a 
ratificação do respectivo Protocolo de Intenções pela Lei Municipal n° 
078, de 03 de julho de 2019, 
CONSIDERANDO a necessidade de indicar representante titular e 
suplente do Município de Quixelô/CE para compor a Comissão de 
Licitação do CORRAJ, conforme restou deliberado em reunião entre 
os Municípios consorciados, 
RESOLVE 
Art. 10.  DESIGNAR os cidadãos a seguir indicados para comporem a 
Comissão de Licitação do Consórcio Regional de Resíduos do Alto 
Jaguaribe (CORRAJ): 
- Representante Titular; FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA, 

inscrita no CPF sob o n°. 057.660.843-23; 
II - Representante Suplente: KELLY NAYARA BEZERRA 
NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o n°061.964.123-10. 
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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RUENS FROTA 

ECONOMIA  

Pacote econômico: Pedras à vista 
O ministro da Fazenda. Fernando Haddad, reuniu-se, 

na última sexta (13). com economistas de bancos - um dia 
após anunciar pacote de medidas para a economia. Para 
o ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, presente 
no encontro, a proposta de reforma tributária poderá ser 
levada ao Congresso e mais rápido do que se espera. Sobre 
o pacote. Almeida disse que as contas primárias podem 
caminhar para um déficit em torno de Rã 100 bilhões nes-
te ano, o que, nas palavras dele, seria muito positivo para 
derrubar os juros e gerar um ambiente de crescimento. 

Ainda segundo participantes do encontro, além de re-
forçaras indicações dadas durante o anúncio das primei-
ras medidas (que miram a reversão do déficit nas contas 
primárias), Haddad reiterou também o compromisso de 
apresentar o novo arcabouço fiscal ainda neste primeiro 
semestre. A volta da cobrança de tributos federais sobre 
a gasolina e o álcool a partir de 1. de março, que pode 
garanir Rã 29 bilhões de arrecadaçáo extra, também 
ria 	garantido. dependendo de uma decisão da es- 
fora 	'ca do governo - como deixou claro o próprio 
ministro no anúncio das medidas, na semana passada. 
Outro ferrolho é que parte das medidas, concentradas 
principalmente na recuperação de receitas com o incen-
tivo ao fim de litígios com a Receita, depende do com-
portamento dos contribuintes. Pedras à frente. 
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ECONOMIA 
Exoneração. O presidente Lula determinou a exoneração do ex-ministro da Justiça de Bolsosara e es-secre-
láno de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, do conselho fiscal da Caixa Lolenas. A criem 
veio aoôs os atos de domingo (8. quando 3 segurança do DF eslava sob a resporsabilidade de Torres. 

Bancos concordam em pagar R$ 135 

milhões a clientes por irregularida 
O banco BV foi a segunda instituição a ser autuada em 

razão da supervisão de mecanismos de segurança relacionados 

Patinação 
A atividade econômica 

deu sinais de perda de 
ritmo no Brasil na reta 
final de 2022, segundo o 
TBGE. Na visão de eco-
nomistas, o quadro pode 
ser associado em grande 
parte à combinação entre 
juros altos, renda aper-
tada e preços em nível 
ainda elevado, mesmo 
com a recente trégua da 
inflação. Em conunto, os 
fatores inibem o consumo 
de bens e serviços. Se não 
bastasse isso, o impacto 
positivo da reabertura da 
economia, após as restri-
ções da covid- 19, está se 
dis,Índo com o passar 

Indústria 
Com alta de 4,3% da 

indústria cearense, em 
novembro de 2022, na 
série com ajuste sazonal, o 
Ceará registrou a terceira 
maior variação do Pais. 
Sobre 2021, a indústria 
caiu 8,9%. A media móvel 
trimestral (-1,6%) recuou. 
No acumulado entre janeiro 
e novembro de 2022, sobre 
igual periodo de 2021,a 
redução foi de 5%. Em 12 
meses, ao recuar 6,5% em 
novembro de 20fl, reduziu a 
intensidade de perda sobre 
os meses de outubro 
setembro (-6,6%), agosto 
(-0%) e julho (-0°!,) de 2022. 

Patinação II 
Conforme o IBGE, o 

setor de serviços estagnou 
cm novembro, com uma 
variação nula (0%) frente 
a outubro - segundo mês 
consecutivo sem cresci-
mento, já que o resultado 
anterior havia sido de 
-0.5%.O setor vinha ten-
do destaque na economia 
com o acúmulo de taxas 
positivas, e ainda esta 
10,7% acima do patamar 
pre-pandemia (feverei-
rode 2020), mas ficou 
0,5% abaixo do recorde 
alcançado em setembro 
de 2022. O freio se soma 
a retrações das vendas 
do varejo e da produção 
industrial em novembro. 

IPVA 
0 pagamento do IPVA 

2023, em cota única, vai 
ate o dia 31 de janeiro, com 
desconto de 5%. Também 
pode ser usado para abater 
o valor o desconto do pro-
grama Sua Nota Tem Valor, 
que pode chegar a mais 
5%. Com isso, o pagamento 
vista com bônus de pon-

tuação maoims do progra-
ma resultará em até 10% de 
desconto. Ja o parcelamento, 
sem abatimento, em ate cin-
co parcelas, terá vencimentos 
nos dias 10 (fevereiro, março, 
abnl e maio) e 12 (junho). O 
valor minimo a ser parcela-
da e de OS 100,00. 

Instituições financeiras 
brasileiras autuadas pelo 
Banco Central (BC) ao lon-
go do ano passado entram 
em acordo para pagar Rã 
135 milhões aos cofres pú-
blicos e a alguns clientes 
afetados em razão de diver-
sas irregularidades, entre as 
quais cobranças indevidas 
de juros no cheque especial 
até talhas em procedimen-
tos de prevenção à lavagem 
de dinheiro e combate ao fi-
nanciamento do terrorismo. 

Só a titulo de contribui-
ção pecuniária. montante 
que deve ser direcionado ao 
poder público como forma 
de compensação de ban-
cos, cooperativas e outras 
entidades pelas infrações 
praticadas, serão ES 53.8 
milhões. O valor corres 
ponde a aumento de 8,6% se 
comparado ao recolhido em 
2021, quando o BC assinou 
quase o dobro de termos de 
compromisso com as en-
tidades. Em 2022 fora 12. 
enquanto no ano anterior 
foram 23. 

O maior avanço ocorreu 
em 2020, quando uma única 
instituição arcou com mais 
de 70% do total de Rã 126,5 
milhões em contribuição 
pecuniária. O acordo envol-
via questões como a comu-
nicação de movimentações 
atipscas ao Conselho de 
Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf). 

Usuários 
De .acordo com dados do 

BC, R$ 81.1 milhões devem 
ser reembolsados a usuários 
pelos acordos firmados cm 
2022. O banco Santander, 
por exemplo, corresponde à 
restituição de ES 79 milhões 
a clientes por infrações 
como violação de regras de 
cobrança de juros no che-
que especial e de operações 
de parcelainonto de cartão 
de crédito 

Bancos pagarão RS 135 mi por irregularidades 
Instituições financeiras autuadas pelo BC. em 2022, 
por virias irregularidades. pagarão 0$ 135 milhões 
aos cofres públicos e aos clientes afetados. As 
praticas vão de cobranças indevidas de juros no 
cheque especial até falhas em procedimentos de 
prevenção ã lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo. Só em contribuição 
pecuniária (valor que vai para o poder público e 
representa uma forma de compensação de bancos, 
cooperativas e outras entidades pelas infrações 
praticadas), serão RS 53,8 milhões - 8,6% maior (em 
termos nominais) do que a recolhido em 2021. 

Diesel russo: Mais uma promessa na teoria 

Acorde envolve questões como a comunicação de movimentões aôpscss ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

De acordo com a institui-
ção, o ressarcimento de cer-
ca de 90% dos valores co-
brados já foi efetuado. Doa 
76 termos de compromissos 
assinados desde 2018.41 (a 
foram cumpridos e os ou-
tros 35 estão em fase dccxc-
cução ou de avaliação. 

O último acordo deste 
ano foi pactuado em no-
vembro. quando o banco 
BV (Voiorantim) se com-
prometeu a não promover 
mudanças, sem autorização. 
em seu quadro societário. 

A instituição diz que o 
termo está relacionado a 
questões "estritamente for-
mais e que exigiram ajus-
tes de processo interno, 
a fim de evitar quaisquer 
discussões futuras sobre 
o tema com o regulador" 
Um mão antes, o BV havia 
acordado pagar Rã 15 mi-
lhões por falhas em proce-
dimentos de prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao li. 

nanciamento do terrorismo. 
Segundo o banco, o acer-

to foi fechado com o ob-
jetivo de 'aprimorar seus 
processos internos". 'O BV 
reforça continuamente seus 
sistemas de gerencismento 
de riscos e controles inter-
nos, atuando sempre dentro 
dos mais altos padrões de 
governança'*, afirma. 

Em maio. esc-adminis-
tradores da BV Financeira, 
empresa do banco, concor-
daram com o valor de Rã 
540 mil em compensação 
por falhas operacionais re-
lacionadas ao parcelamento 
de fatura de cartão de crédi-
to. O banco 8V foi a segun-
da instituição a ser autuada 
pelo regulador no último 
ano na supervisão de me-
canismos de segurança re-
lacionados à prevenção à 
lavagem de dinheiro e com-
bate ao financiamento do 
terrorismo. 

Em outubro, o liam con- 

cordou com o pagamen-
to de Rã 19 milhões pelas 
mesmas falhas. O banco 
sambem se comprometeu a 
apresentar ao BC um pla-
no de ação que contemple 
melhorias em seus procedi-
mentos. 

Já com relação ao banco 
francês Société Générale, as 
violações então relacionadas 
a operações de cimbio en-
volvendo a matriz na Fran-
ça e a filial no Brasil. Com  
o acordo, ficou a cargo do 
banco o pagamento de Rã 1 
milhão. 

As infrações cometidas 
pelo banco Cetelem, por aos 
vez, correspondem a irre-
gularidades na cobrança de 
juros e de encargos de finan-
ciamento do crédito rotativo. 
Em razão disso, a instituição 
se comprometeu a ressarcir 
cerca de Rã 2 milhões a mais 
de 658 mil clientes, além de 
pagar ES 630 mil ao BC como 
compensação pelas práticas. 


