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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA RECEBIMENTO DE'bOCÜMENTOS 

E PROPOSTAS DE PREÇOS" PARA CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS 

DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA 

FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023. 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, comunica que está procedendo o Chamamento Público para 

RECEBIMENTO DE "DOCUMENTOS E PROPOSTAS DE PREÇOS" PARA 

CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 

DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO 

QUIXADA 2023. 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 edita!, também, poderá ser obtido no sítio 

eletrônico do Município de Quixadá/CE www.quixada.ce.gov.br, no Portal de Licitações 

Municipais do Estado do Ceará www.tce.ce.gov.br. 

1 - DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS 

1.1 - A entrega do(s) envelope(s) contendo a(s) proposta(s), será realizada no período 

de 06/02/2023 até 14/02/2023 /2023, no horário de 07h30min às 11 h30min e 1 3h3ümin 

às 17h30min na sala da Comissão de Licitações, no endereço acima citado,- 

1.2 

itado;

1.2 - A abertura dos envelopes contendo as ofertas ocorrerá no dia 15/02/2023 às 

1 Oh00min. 

2 - DO OBJETO 

2.1 - O presente Chamamento Público tem por objeto a CONCESSÃO DE 

CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 

2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023, de 

acordo com o estabelecido no ANEXO II do Edital. 

3 - DOCUMENTOS DISPONÍVEIS: 

ANEXO 1 - Termo de Referência; 

ANEXO 11 - Descrição dos Camarotes; 
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ANEXO III - Minuta do Termo de Concessão; 

ANEXO IV - Modelo de Proposta; 

ANEXO V - Declaração de Cumprimento aos Requisitas Habilitatórios; 

ANEXO VI - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

ANEXO Vil - Declaração de que não emprega menor de idade; 

4- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1 - Poderão participar do Chamamento Público os interessados que atenderem às 

exigências estabelecidas neste Edital. 

4.2 - É vedada a publicidade de natureza religiosa ou político-partidária, bem como de 

produtos fumígenos, medicamentos, terapias, defensivos agrícolas e outros que 

atentem contra a moral e os bons costumes. 

4.3 - A participação no credenciamento implica na integral e incondicional aceitação de 

todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seus Anexos e das normas que o 

integram, bem como no enquadramento destas condicionantes do objeto. 

4.4 - As proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do 

representante credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da 

proponente em todas as etapas da licitação, ou documento que comprove sua 

capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. 

5- DA PROPOSTA (INSCRIÇÃO): 

5.1 - O(a) Interessado(a) deverá escolher o camarote indicado no ANEXO II deste 

edital. 

5.2. - A proposta deve observar o modelo constante no ANEXO IV deste Edital. 

6 - DO PROCEDIMENTO (INSCRIÇÃO): 

6.1 - No período informado no item 1.1, os interessados deverão enviaras envelopes 

das ofertas, sendo que no dia e horário indicados no item 1.2 será realizada a sessão 

para abertura dos envelopes para análise dos documentos de habilitação e 

classificação das ofertas. No envelope do(a) interessado(a), além da proposta 

(inscrição) conforme modelo Anexo IV, deverão constar os seguintes documentos: 

6.1.1 - SE O(A) INTERESSADO(A) FOR PESSOA JURÍDICA: 
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6.1.1.1 - Ato constitutivo, estatuto social, contrato social outojÓhdação e 

posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em 

vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social 

acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados; 

(Todas as cópias devem ser autenticadas por cartório ou por funcionário da Prefeitura 

Municipal de Quixadá/CE). 

6.1.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

6.1.1.3 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751 de 02/10/2014); 

6.1.1.4 - Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, relativo à 

sede da licitante; 

6.1.1.5 - Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, do Município da sede 

da Proponente; 

6.1.1.6 - Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS),- 

6.1.1.7 

FGTS);

6.1.1.7 - Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para 

comprovação de que a empresa não possui débitos trabalhistas. 

6.1.1.8 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo 

constante em anexo do Edital, assinado por quem de direito; 

6.1.1.9 - DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo constante em anexo do 

Edital, assinado por quem de direito; 

6.1.1.10 - DECLARAÇÃO de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) 

anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 

(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 

de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante em anexo do Edital; 

6.1.2 - SE O(A) INTERESSADO(A) FOR PESSOA FÍSICA: 

6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

6.1.2.2 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União (Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1751 de 02/10/2014); 

6.1.2.3 - Certidão Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, relativo à 

sede da licitante; 
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6.1.2.4 - Certidão Negativa expedida pela Prefeitura Municipal, do Muniátíô da sede 

da Proponente; 

6.1.2.5 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo 

constante em anexo do Edital, assinado por quem de direito; 

6.1.2.6 - DECLARAÇÃO, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato 

superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo constante em anexo do 

Edital, assinado por quem de direito; 

6.1.2.7 - DECLARAÇÃO de parentesco, conforme modelo constante em anexo do 

Edital. 

6.2 - Uma vez iniciada a abertura do envelope da Oferta (Inscrição), não serão 

admitidos novos participantes no certame. 

6.3 - Abertos os envelopes das ofertas com a inscrição e documentos de habilitação, 

pela Comissão de Licitações, na ordem de protocolo, se efetuará as rubricas, a 

conferência, a análise e a classificação das ofertas em confronto com o objeto e 

exigências deste Edital. 

6.4 - A análise das ofertas (inscrição) e documentos de habilitação visará à verificação 

do atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo 

desclassificadas/inabilitadas as ofertas (inscrição): 

6.4.1 - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

6.4.2 - Que contemplem quantidades e/ou características inferiores ao determinado no 

presente Edital; 

6.4.3 - Que apresente fora do prazo de validade os documentos previstos nos subitens 

6.1.1 e/ou 6.1.2; 6.4.4 - Que deixe de apresentar algum documento previsto nos 

subitens 6.1.1 e/ou 6.1.2 

6.5 - Havendo elevado número de interessados, o critério utilizado para desempate 

será a ordem de protocolo, escolhida a cota de maior valor (cota única), ou até atingir o 

limite da quantidade de cotas estabelecidas no ANEXO II. 

6.6 - O julgamento e a classificação das ofertas (inscrição) são atos exclusivos da 

Comissão de Licitação, em consequência, reserva-se ao direito de desclassificar as 

ofertas (inscrição) em desacordo com o presente Edital. 
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6.7 - Concluído o julgamento das ofertas (inscrição), a Comissé1icitação, 

elaborará relatório contendo a classificação das ofertas (inscrição), conforme o critério 

de desempate estabelecido no presente Edital. 

6.8 - Após a fase de credenciamento, não caberá desistência das ofertas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente comprovado, devendo ser acatado pela 

Comissão nomeada. 

6.9 - A proposta (inscrição) deverá conter todos os itens dispostos no ANEXO IV; 

6.10 - O interessado deverá preencher a proposta (Inscrição), pela ordem de sua 

preferência, dentre as opções de cotas dispostas no ANEXO II. 

7 - DA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSÃO 

7.1 - As proponentes declaradas aptas deverão assinar Termo de Concessão junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, endereço acima citado, no prazo 

de até 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. 

8 - DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DA COTA 

8.1 - O PROPONENTE responsabilizar-se-á pela disponibilização do VALOR 

OFERTADO até o dia 16/02/2023, quitando o DAM (Documento de Arrecadação 

Municipal), emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

9 - DAS PENALIDADES 

9.1 - Após a apresentação das ofertas, os interessados sujeitar-se-ão à aplicação de 

penalidades nos seguintes casos: 

9.1.1 - Multa de 30% (trinta por cento) do valor da Oferta escolhida, em caso de não 

comparecimento para assinatura do Termo de Concessão; 

9.1.2 - Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da Oferta escolhida, em caso de 

descumprimento ou inexecução das condições estabelecidas no Termo de Concessão. 

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - O presente Edital e seus Anexos são complementares entre si, considerando 

que qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será 

considerado especificado e válido. 
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10.2 - A qualquer tempo, o MUNICIPIO DE QUIXADA/CE poderá aItelaçsQpenderou 

cancelar o credenciamento com o Concessionário que deixar de satisfazer às 

exigências estabelecidas em Edital e nas normas legais, sem que caiba qualquer 

indenização. 

10.3 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem proposta 

(Inscrição) relativo ao presente Chamamento Público. 

10.4 - O presente Edital poderá ser revogado por razões de interesse público, 

decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou 

em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

10.5 - Todas as publicações como alterações ou prorrogações do Edital, serão 

efetuadas no site do MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, bem como nos demais órgãos de 

imprensa. 

10.6 - Fica a proponente ciente de que a simples apresentação da proposta (Inscrição) 

implicará na aceitação das condições estabelecidas neste Edital. 

10.7 - Informações e esclarecimentos sobre o presente Chamamento Público serão 

prestados pela Comissão de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de 

Quixadá/CE, localizada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-

CE, Quixadá/CE, de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente, das 

08h00min às 11 h30min e das 1 3h30min às 1 7h30min ou pelo site www.tce.ce.gov.br. 

Quixadá/CE, 01 de fevereiro de 2023. 

Raimiá es Fabino de 01 eira Lopes 
SECRETÁRIO DE DE N •LVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 
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ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO 

1.1. Chamamento Público de pessoas físicas ou jurídicas, para a RECEBIMENTO 

DE "DOCUMENTOS E PROPOSTAS DE PREÇOS" PARA CONCESSÃO DE 

CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 

2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023. 

2— DO LOCAL DO EVENTO 

2.1. O evento denominado "CARNAVAL DE QUIXADÁ 2023" será realizado no período 

de 18, 19, 20, e 21 de fevereiro de 2023 no Município de Quixadá/CE. 

3 - DO CEDENTE 

3.1 - O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, figurará como realizador do evento, a fim de possibilitar que 

pessoas físicas ou jurídicas colaborem através da aquisição de camarotes nas 

dependências do evento. 

3.2. O chamamento público será formalizado mediante Termo de Concessão, contendo 

as cláusulas e condições previstas neste Termo de Referência e seus Anexos, não 

configurando uma relação contratual de prestação de serviço com o MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁICE. 

4. DO CONCESSIONÁRIO 

4.1. O CONCESSIONÁRIO responsabilizar-se-á pela disponibilização do pagamento 

até o dia 16/02/2023, quitando o DAM (Documento de Arrecadação Municipal), emitido 

pela Secretaria de Planejamento e Finanças. 

4.2. O CONCESSIONÁRIO que não apresentar a comprovação de pagamento no 

prazo estipulado perderá o direito à seu camarote. 

4.3. Havendo elevado número de interessados, o critério utilizado para desempate será 

a ordem de protocolo, escolhida a oferta de maior valor (valor único), ou até atingir o 

limite da quantidade de cotas estabelecidas no ANEXO II. 
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S. DO TERMO DE CONCESSÃO 

5.1. O CONCESSIONÁRIO deverá comparecer à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo para a assinatura do Termo de Concessão, dentro do prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de sua convocação, sob pena de decair do 

direito de concessão, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei Federal n°. 

8.666/93; 

5.2. A falta de assinatura do Termo de Concessão, por qualquer motivo, dentro do 

prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando sujeita à cominação prevista 

no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultada a Prefeitura Municipal de 

QUIXADÁ/CE o chamamento por ordem de protocolo (classificação), quando houver, 

dos interessados para a assinatura do Termo de Concessão, em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro na ordem de protocolo (classificado); 

5.3. É parte integrante do Termo de Concessão, independentemente de transcrição, as 

instruções contidas neste Termo de Referência, os documentos nele referenciados; 

5.4. Ao MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 

parte a divulgação do Chamamento Público, se estiver em desacordo com as 

especificações do presente Termo e do Termo de Concessão a ser firmado entre as 

partes; 

5.5. O Termo de Concessão poderá ser rescindido de comum acordo entre as partes, 

ou unilateralmente nas condições e hipóteses previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei 

Federal n° 8.666/93; 

5.6. O inadimplemento de qualquer cláusula do Termo de Concessão firmado entre as 

partes será motivo de sua imediata rescisão, independentemente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de: 

5.6.1. Não cumprimento das obrigações assumidas; 

5.6.2. Em caso de falência; 

5.6.3. Na transferência do contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e 

expressa anuência do MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

6.1. Cumprir integralmente as condições estabelecidas no Termo e seus Anexos, e 

assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às 

QUIXADA 
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obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demaiëcargos que 

porventura venham a incidir sobre o objeto deste instrumento; 

6.2. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁICE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 

execução do objeto do presente Edital, isentando o MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE 

7.1. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar as obrigações assumidas no Termo 

de Concessão; 

7.2. Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação escrita 

do Cessionário, ressalvado os casos de urgência, informações adicionais para dirimir 

as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste; 

7.3. Notificar por escrito o Cessionário, caso seja verificado qualquer problema durante 

a execução do objeto, podendo ser ordenada à suspensão das atividades, se dentro de 

02 (duas) horas, a contar da entrega da notificação, não for atendida a reclamação, 

sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita. 

8. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONCESSÃO 

8.1. O prazo de vigência do Termo de Concessão será tão somente para o período 

compreendido da realização e finalização do "CARNAVAL DE QUIXADÁ 2023", 

Quixadá/CE, 01 de fevereiro de 2023. 

Raimundoiabiand de Oliveira Lopes 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS CAMAROTES E VALORES 	rÜ  Ç 

/ 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS 

CAMAROTES 

VALOR 

01 CAMAROTE 01 R$ 5.000,00 

02 CAMAROTE 02 R$ 5.000,00 

03 CAMAROTE 03 R$ 5.000,00 

04 CAMAROTE 04 R$ 5.000,00 

05 CAMAROTE 05 R$ 5.000,00 

06 CAMAROTE 06 R$ 5.000,00 

07 CAMAROTE 07 R$ 5.000,00 

08 CAMAROTE 08 R$ 5.000,00 

09 CAMAROTE 09 R$ 5.000,00 

10 CAMAROTE 10 R$ 5.000,00 

11 CAMAROTE 11 R$ 5.000,00 

12 CAMAROTE 12 R$ 5.000,00 

13 CAMAROTE 13 R$ 5.000,00 

14 CAMAROTE 14 R$ 5.000,00 

15 CAMAROTE 15 R$ 5.000,00 

16 CAMAROTE 16 R$ 5.000,00 

17 CAMAROTE 17 R$ 5.000,00 

18 CAMAROTE 18 R$ 5.000,00 

19 CAMAROTE 19 R$ 5.000,00 

20 CAMAROTE 20 R$ 5.000,00 
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ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONCESSAQ 

TERMO DE CONCESSÃO que entre si celebram o MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE (1 

inscrito no CNPJ sob n°. 23.444748/0001-89 e XXXXXXXXXXXXX (CESSIONÁRIO), 

inscrita no C.N.P.J. ou C.P.F n°..., doravante denominada XXXXXXXXXX, para o 

chamamento público para a CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE 

OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA 

FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023, na forma do Edital de 

Chamamento Público N°. 2023.02.01.01. 

Aos 	 dias de 	 de 2023, na sede da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, presente o senhor. 	 CPF: 

compareceu o Sr 	 , CPF 

n° 	 , para firmar com o MUNICÍPIO DE QUIXADA/CE o presente 

Termo de Concessão, pelo qual se obriga a executar o objeto deste Chamamento 

Público, na forma e condições estabelecidas no Edital e nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O Chamamento Público, tem por objeto a CONCESSÃO DE CAMAROTES 

INDIVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, POR 

OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023, para custeio das 

festividades do CARNAVAL DO QUIXADA 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CEDENTE 

2.1 - O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, possibilita através deste que pessoas físicas ou jurídicas 

apresentem propostas de preços para a CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS 

DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA 

FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO QUIXADA 2023, conforme condições 

predeterminadas descritas no ANEXO II. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR ÚNICO 
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3.1 - O CESSIONÁRIO responsabilizar-se-a pela disponibilizaçao dodomprovante de 

pagamento até o dia 16/02/2023, quitando o DAM (Documento de Arrecadação 

Municipal), emitido pela Secretaria de Planejamento e Finanças. 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 

4.1 - O prazo de vigência do Termo de Concessão será tão somente para o período 

compreendido da realização e finalização do "CARNAVAL DE QUIXADÁ 2023", dias 

18/02/2023, 19/02/2023, 20/02/2023 e 21/02/2023. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 

5.1 - Cabe ao MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE, através da Secretaria Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização sobre o 

Termo de Concessão. 

5.2 - O CESSIONÁRIO declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

5.3 - A existência e atuação da fiscalização do MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE em nada 

restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do CESSIONÁRIO, no que 

concerne ao objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

6.1 - Cumprir integralmente as condições estabelecidas neste Termo, seus Anexos e 

Termo de Referência. 

6.2 - Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO DE 

QUI)(ADÁ/CE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 

execução do objeto do presente Edital, isentando o MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE de 

toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO 

7.1 - Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar as obrigações assumidas no Termo 

de Concessão. 
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7.2 - Fornecer a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante Jicto escrita 

do CESSIONÁRIO, ressalvados os casos de urgência, informações adicionais para 

dirimir as dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos, do presente ajuste. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1 - Após a apresentação da proposta os interessados sujeitar-se-ão à aplicação de 

penalidades nos seguintes casos: 

8.1.1. - Multa de 30% (trinta por cento) do valor da proposta de preços, em caso de não 

comparecimento para assinatura do Termo de Concessão; 

8.1.2. - Multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta de preços, em caso 

de descumprimento ou inexecução das condições estabelecidas no Termo de 

Concessão. 

CLÁUSULA NONA - DA CONCESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

9.1 - O presente Termo de Concessão não poderá ser objeto de cessão ou 

transferência, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10.1 - Para dirimir questões decorrentes deste Chamamento Público fica declarado o 

Foro da Comarca de Quixadá/CE, com renúncia expressa a qualquer outro. 

Quixadá/CE, 	de 	 de 2023. 

xxxxxxxx 
SECRETARIA DE XXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxx 
PROPONENTE 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA (INSCRIÇÃO) 

À Prefeitura Municipal de Quixadá/CE 

A PROPONENTE 	 , inscrita no CNPJ n° 

(ou 0FF n°) 	 , com sede na Rua 	 , n° 	 

bairro 	 , Cep 	 , Cidade 	 , representada 

neste 	ato 	por 	 , 	portador(a) 	do 	CPF: 

	  declara por meio deste que oferece o valor de 

proposta, conforme assinalado abaixo: 

CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 

DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO CARNAVAL DO 

QUIXADA 2023 

01 (UM) CAMAROTE - R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) 

Validade da Proposta: 60 dias 

Fone: () 

E-Mail: 

ICE, 	de 	de 2023. 

Assinatura/Carimbo 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

At. - Comissão de Licitação Chamamento Público n° 2023.02.01.01 
	- 

IW 

A 	empresa 

 

estabelecida 	na 

  

inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	n° 

	

neste 	ato 	representada 	pelo 	seu 

	  no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, de que cumpre 

plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação. Por ser verdade assina a 

presente 	  

	

de 	 de 2023. 

Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa 



A Proponente 

no  bairro 

(nome, CNPJ/CPF), sediada na Rua 	  

cidade 	 estado 

PREFEITURA DE 	. 

QUIXADA 

- 
ANEXO VI DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVp  

At. - Comissão de Licitação Chamamento Público n° 2023.02.01.011V-,  

	  declara, sob as penas da lei, que não está impedida de 

participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta 

ou indireta, federal, estadual ou municipal. Declara, também, que está obrigada sob as 

penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de 

sua habilitação. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

ICE, 	de 	 de 2023. 

Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa 
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ANEXO VII DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27 DA LEI 

FEDERAL N° 8.666/93 

At. - Comissão de Licitação 
	 \, í' 

Chamamento para Público n° 2023.02.01.01 

A(0) Proponente 	 , estabelecida(o) na 

inscrita no CNPJ / (CPF) sob n° 

neste 	ato 	representada 	pelo 	seu 

	  no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no Chamamento Público n° 2023.02.01.01, sob 

as penas da Lei, que nos termos do § 60  inciso V do art. 27 da Lei n° 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 

no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição 

Federal do Brasil, não possuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho. Por ser verdade assina a presente. 

de 	 de 2023. 

Assinatura do Representante Legal e Carimbo da Empresa 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO 

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

torna público que a no período de 06/02/2023 até 14/02/2023 /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° 

2023.02.01.01, referente a CONCESSÃO DE CAMAROTES INDIVIDUAIS DURANTE OS 

DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO 

CARNAVAL DO QUIXADA 2023, a data de abertura dos envelopes contendo os 

documentos de habilitação está agendada para o dia 15/02/2023 às lOhOOmin. O Edital 

poderá ser adquirido junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, 

no portal do site do Município www.quixada.ce.gov.br  ou no portal do site do TCE 

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

Quixadá/CE, 01 de fevereiro de 2023. 

Raimun 	akian  de Oliveira opes 
SECRETÁRIO DE DESE OLVI NTO ECONÔMICO E TURISMO 
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4) Outros (Ex: Poupança, Proprietário de Empresa ou Sócio Adm. 
(identificação/Razão Social e CNPJ/valor atual) 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das 
informações prestadas poderá acarretar responsabilidade civil, 
penal e administrativa, gerando as consequências prevista na 
legislação vigente. 

Quixadá-CE, 	 de 	 de 2022. 

Declarante 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS 

Eu, 	 abaixo assinado, portador(a) do RG 
n. 	  e inscrito(a) no CPF sob o 
n° 	 , em cumprimento ao que determina os artigos 
16, parágrafo So da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 
1990 e 37, incisos XVI e XVII da Constituição da Republica/88, 
DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da 
legislação vigente, que NÃO ocupo ou recebo proventos de 
aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na 
Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem 
como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de .alquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e 

s Municípios. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO. 

de 	 de 2022. 

Declarante 
Publicado por: 

Jairta Alves Tavares 
Código Identificador: 1 BFC688A 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
TURISMO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de 
Quixadá/CE, toma público que a no período de 06/02/2023 até 
14/02/2023 /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 

n° 2023.02.01.01, referente a CONCESSAO DE CAMAROTES 
IVIDUAJS DURANTE OS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE 

i' VEREIRO DE 2023, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DO 
CARNAVAL DO QUIXADA 2023, a data de abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação está agendada para o dia 
15/02/2023 às 1 Oh00min. O Edital poderá ser adquirido junto a 
Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, no portal do 
site do Município www.quixada.ce.gov.br  ou no portal do site do TCE 
www.tcc.ce.gov.br,a partir da publicação deste aviso. 

Quixadá/CE, 01 de fevereiro de 2023. 

RAIMUNDO FABIANO DE OLIVEIRA LOPES - 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identificador:B73FCD4D 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão 
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico n° 07.00 l/2023-PERP, do tipo menor preço por Item, cujo 
objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
material betuminoso (emulsão asfáltica) para produção de massa 
asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação e construção de 
pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Quixadá, de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. 
Inicio de recebimento das propostas: das 08hs00min do dia 
03/02/2023; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08hs00min do dia 
16/02/2023; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08hsOlmin 
às 08h59min do dia 16/02/2023; 4. Inicio da sessão de disputa de 
preços: às 09hs00min do dia 16/02/2023, maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, 
andar, Campo Velho, Quixadá-CE, das 07:30h às 11:30h 
www.tce.ce.gov.br. 

iosÉ IVAN DE PAIVA JÚNIOR 
Pregoeiro 	

PubliUo J7ISS 
Francisco Thiago Pessoa de 
Código Identificador:F0EA2.38 .....- 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. A Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Público, toma 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital da 
Tomada de Preços: 2023.01.30.01 - SEDUMASP, cujo o objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR PROJETO DE 
ADEQUAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA BR 
122 À SEDE DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DOS QUEIROZ, 
MUNICIPIO DE QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM 
CONVÊNIO N° 913048, CONTRATO N° 1076262-14, PT N-
107.8200-37, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
RESPONSABILIDADE 	DA 	SECRETARIA 	DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SEDUMASP, com data de abertura 
marcada para o dia 17 de Fevereiro de 2023, às 09:00hs, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, 
Campo Velho, Quixadá, Ceará. 

Quixadá - CE, 01 de fevereiro de 2023. 

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

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:E9EB5733 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 
ERRATA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ. O Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Quixadá - CE, torna público a Errata de 
Referente a Tomada de Preços N° 07.001/2021.TP, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE 
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO, LOCALIZADO NA ENTRADA 
DA CIDADE, NA AV. JESUS MARIA JOSÉ, JARDINS DOS 
MONÓLITOS, QUIXADÁ/CE, DE ACORDO COM O 
PROJETO BÁSICO DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO 
AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ. A errata tem por finalidade corrigir o n° da inscrição do 
CNPJ e o n° da inscrição do CGF do Município de Quixadá, nas 

Quixadá-CE, 

www.diariomunicipal.com.br/aprece 	 88 



O número de horas trabalhadas na produção também avançou 
0,6% em dezembro de 2022, na comparação com novembro 

Energias renováveis: Geraçáo bate recorde em 2022 
,Brasil saltou em 92% sua participação do 

's hldrelétricas, esticas, solares o de blomassa 
tal gerado pelo Sistema interligado Nacional, 

* maior percentual dos últimos 10 anos. Segundo 
a Csmara da Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE), a geração solar centralicada teve a maior 
alta, de 64,3% sobre 2021, produzindo mais de 1,4 mil 
MW médios. A produção das hidrelétricas foi 17,1% 

maior, para 48 mil MW médios. A geração eõlca cres-

ceu 12,6% no comparativo anual (mais de 9 mil maga-
watts médios), e a blomassa subiu 0,3%, .ntragando 
ao sistema quase 3 mil MW médios em 2022. 
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PAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 5tETaRt* DO 
CULTURA oo MUNICÍPIO DE RARROQUINHA, DE ACORDO COM ES-
PECIFICAÇÃO 00 TORNO DL RereRàNcIA.TtPO MENOR PREÇO POR 
IrEM. REGIME DE EXECUÇÃO: DIRETA. A COMISSÃO DE LICTTAÇÂO 
COMUNICA AOS tN1'NRESSADOS O RESULTADO DA ANÁLISE os soA-
OtUTAÇÃO DO CERTAME 50PRACrTADO: !NPUSAS HABILITADAS: 
F. AIRTON VICTOR - NO CNPS, 97.053.390/0001-69; GUIATOW P5' 
EuCsoAoe E EVENTOS LTDA COPO): 00.430.570/0001-66; 2L COSTA 
L5TEV*la.rra dpi: 32.206.752/0e01.40; O. DOS REIS GRANDÃO Ei-
REU'MO CaPa: 27.105.515/0000-02 P.A DA COSTA ROCHA De ouvEs-
00 Me CNPS: 24.735.337/0000.75; SANIC LOCAÇÃO 00 MINEIROS 
QulMIcos E TOLDOS tIDA CNP): 05.104.410/000l'OA; FE CARVA-
LHO XAVIER-ME CNPSI 31.364.853/0001-47; A4 ~ZOES E SER-
VIÇOS LTDA Capa: 35.728.550/0001.65; F.S.M DA COSTA-ME CNP): 
45.653.39910001-48; W.11 SAMPAIO tNSOÚSTRIA cOMÉRCiO SERVI- 
ÇOS E 

ERVI.
COSE EMPREENDIMENTOS LTDACNP2I 11.675.541/5051-36; IDO SER- 
VIÇOS E LOCAÇÃO EIREU CNP): 21.750.615/0e01-71; CONSTANCtO 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNP): 37.089.32710001-91; 010,1Ev 
EMPREENDIMENTOS e SERVIÇOS LIDA- EPP CNP): 23.365.14e/0001-
25; pERoEais PRoDuçõEs, CONSULTORIA 5 PROjETOS LTDA - 
ME CAL), 03.351.481I0001-lgi JOSÉ AIIOENAGO NOBRE CAPa: 
08.508.37e/0e01-e2: STAFP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINIsTRA-
TOVOS LIDA CNP3: 35.979.e17/e001-3e; MARIA LUCIA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA EIREW-ME CNP):31.efl.Ott/050t-e% HORLAN RRI'TC 
NORTOLOO'ME CasPa: 04.e11.756/0001.39; R.E SOUSA CON5'rRUÇÕES 
e sesviços LTDA CoSi 40.560.312/0001-74; NEW5 PRODUÇÕES 
EVENTOS DE FESTAS LTDA CNP3: 14.555.504/0001-52a 20011.0 UMA 
PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA CNP): 27.550.673/0001-69. EMPOE-"8 

INAIILrTADASO 0000 EMPREENDIMENTO E seevrÇOS LIDA 
CNP): 24.989.7e4/0001.90; AtO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LOCA 
CNP): 25.0$0.628/050I-54, MACERO EMPREENDIMENTOS EtRE. 
U CNP): 33.001.273/e001-00: MF Ppoouçõos E LOCAÇÕES €10011 
CML), 26.722.490/0001-23; FRANCISCO ROMÁR.IO  DA SILVA PAU- 
' 4 

AU.
lo 0*0*5215270 asPi: 33.097.124/000I.96; THAYNAPA ROCHA DO 
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NOMIA EC 

RUBENS FROTA 

Lançamento. O Mercado Pago, baixo digital do Mercado Lãoe, tosw um CDB com rendimento de 120% 

ás M. Oferecido em parceria com a corretora Oram. o produto estará dôponfeel ao irroesimento minimo a 
partir de P51, e o prazo é de trás meses ato o vencimento. O potiluto pode ser adquirido ate 6 de fevereiro. 

Rendimento da indústria da (€ 
transformação avança 2,1 % 

------------- 

Em dezembro, o emprego industrial permaneceu estável pelo segundo 
mês consecutivo, com variação de 0,1% na comparação com novembro 

Revés? 
Entre dezembro e a 

semana passada.o preço 
médio do botijão de gás (13 
lcg) subiu mais de Rã 10 no 
Amazonas, de Rã 112.95 
para ES 123.15, alta de 
9%. No mesmo período, o 
preço médio nacional caiu 
quase Rã 2, para Rã 108.02. 
Segundo distribuidoras e 
revendedores locais, isso 
reflete a privatização da 
refinaria de Manaus, que 
passou a ser operada pelo 
grupo Atem em dezem-
bro de 2022, 15 meses 
após assinatura do con-
trato de compra do ativo 
da Petrobras. Povo de lá 
deve estar contente. 

Abono 
o abono salarial do P15 

(Programa de Integra-
ção Social) e do Panep 
(Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Pública) de 2023 começa 
ser pago no dia 15 de fe-
vereiro, com lotes mensais 
ala 17 de julho. O abono 
varia de R$ 109a Rã 1.302, 
de acordo com a quantida-
de de metes trabalhados 
em 2021. A Caixa pagará 
o abono do PIS para os 
trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro co Ban-
co do Brasil depositará o 
abono do Pasep para quem 
tem inscrição com final 
zero no programa. 

BC mantém juros a 13,75 

Sem abuso 
A Anotei quer pôr fim 

ao problema das chamadas 
de eelemarketing abusivo 
até o final do ano. Desde 
junho de 2022, a agência 
vens adotando medidas 
cautelares para diminuir 
o número deste tipo de 
ligações. Entre elas estão, 
o bloqueio de usuários e a 
autorização na prestadoras 
para que efetuem a cobran-
ça de chamadas curtas de 
até trôo segundos, que não 
era permitida. A Anatel 
reconhece que, mesmo 
com as medidas, as redes 
de telecomunicações ainda 
têm um número bastante 
elevado ligações. 

Abono II 
Cerca de 23,6 milhões 

de trabalhadores devem 
receber o abono salarial 
em 2023 e o valor total 
reservado é de Rã 24,4 
bilhões, segundo o 
Ministério do Trabalho e 
Previdência. No aplicativo 
Carteira de Trabalho Digi-
tal, logo na página inicial, 
o sistema informa que a 
consulta ao abono salarial 
estará dltponivel a partir 
do dia S. A consulta mos-
trará valor, data e banco 
de recebimento para quem 
tem direito. Outro canal 
prevista para verificar 
se receberá o abono é o 
portal gov.br. 

% pela 51 vez seguida 
0 Copom. do BC. 
decidiu manter, 
pela quinta vez 
seguida, a taxa Sebe 
em 13.75%. Esta foi 
a primeira reunião 
do Copom no ano. 
A ultima foi reaji- 

O rendimento da indústria 
da transformação avançou 
2,1% no Brasil em 2022. No 
último mis do ano, o avan-
ço foi de 0.8%. na compara-
ção com novembro, na série 
livre de efeitos sazonais. O 
segmento também registrou 
alta no número de horas tra-
baihadas na produção, na 
massa salarial real e no rendi-
mento médio do trabalhador 
no mês de dezembro. O dado 
foi divulgado nessa quinta-
-feira (02/02), pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) e constam do boletim 
Indicadores Industriais. 
O documento aponta 

para uma trajetória de cres-
cimento do segmento que 
se consolidou ao longo de 
2022. O emprego registrou 
estabilidade pelo segundo 
mês consecutivo, reforçando 
a acomodação do ritmo de 
crescimento. Enquanto isso, 
o faturamento real e a utiliza-
ção da capacidade instalada 
(UCI) registraram avanço. 

.Além disso, em dezembro 
do ano passado,o iãOuramento 
real da indústria de transfor-
mação recuou 0.4% em rola- 

Já é possível comprar um 
novo titulo na plataforma do 
Tesouro Direto, batizado de 
RendA+. O titulo público de 
longo prazo é destinado aos 
investidores interessados em 
garantir unia fonte de renda 
complementar à aposentado-
ria. De acordo com a Secre-
taria do Tesouro Nacional, o 
novo titulo pode ser adqui-
rido por meio da plataforma 
do Tesouro Direito ao valor 
mínimo de Rã 30, sendo pos- 

ção ao resultado de novembro, 
na série livre de efeitos sazo-
nais. Apesar da variação ne-
gativa no mês, o faturamento 
permanece no segundo ponto 
mais alto desde 2015. Na com-
paração acumulada de janeiro 
a dezembro de 2022 frente ao 
mesmo penedo de 2021,0 fa-
turamento anota alta de 2,8%. 

Ainda segundo o boletim, 
dos seis indicadores regis-
trados, apenas a UCI teve 
queda ao longo do ano. Os 

sível ser resgatado em 240 
prestações mensais, em um 
total de 20 anos. 
"Basicamente, a pessoa 

tem que responder a duas 
perguntas: quando eu quero 
me aposentar e quanto eu 
quero receber? Ela entra na 
Tesouro Direto, e o simula-
dor vai dizer com quanto ela 
terá que contribuir mensal-
mente ao longo do período". 
explicou o subsecretário do 
Regime de Previdência Com- 

outros cinco registraram 
crescimento na comparação 
anual. Com  isso, a CNI disse 
que, entre os principais fa-
tores que contribuíram para 
esse avanço em 2022, estão 
a reorganização gradual das 
cadeias de suprimento, a 
desaceleraçio inflacionária 
e a recuperação do merca-
do de trabalho, associada à 
atividade econômica mais 
aquecida. .0 avanço acon-
tece a despeito das taxas de 

plementar, Narlon Gutierre 
Nogueira, destacando que 
o Brasil é o primeiro pais a 
implantar uns titulo público 
prevtdenclário com as carac-
terísticas complementares do 
RendA+. 
O RendA+ será isento de 

cobrança de Taxa de Custó-
dia da 83. caso o investidor 
não resgate o titulo com li-
mate de até seis salários mí-
nimos de renda mental antes 
da data de vencimento.  

juros crescentes, que seguem 
impedindo uns avanço mais 
expressivo da atividade in-
dustrial", destacou a CNI. 

Horas trabalhadas avanças 
Ainda de acordo com a CNI. o 
número de horas trabalhadas 
na produção avançou 0,6% em 
dezembro de 2022, na compa-
ração com novembro, também 
na série livre de efõstos sazo-
nais. Na comparação anual, 
houve crescinsento de 2,7% das 
horas trabalhadas em 2022. No 
último mês do ano passado, o 
emprego industrial perma-
necesa estável pelo segundo 
mês consecutivo. apresentan-
do uma variação de 0,1% na 
comparação com novembro. 
Com  o resultado do referido 
período, a geração de empre-
go finda 2022 com avanço de 
1,5% no acumulado de janeiro 
a dezembro de 2022, frente ao 
mesmo período de2o2l. 

Outro Indicador, relativo 
á massa salarial real da in-
dústria de transformação, 
também cresceu pelo segun-
do mês consecutivo. com  
alta de 0.3% na comparação 
com novembro, na série livre 
de efeitos sazonais. 

No caso de realizar o reoga. 
te antecipado dos títulos cm 
menos de 10 anos, o titular 
pagará taxa sobre o valor de 
resgate de 0.50% ao ano. Entre 
10 e 20 anos, a taxa cobrada 
será de 0.20% ao ano. Acima 
de 20 anos, 0,10% a.a. Além 
disso, não há mais cobranças 
de taxas semestrais, ou seja, o 
investidor só paga a Taxa de 
Custódia da 133 no momento 
do resgate que ocorrer antes 
do vencimento do título. 

Novo título Tesouro RendA+ já pode ser comprado 

ECONOMIA 

Petrobras: Paridade firme ainda 
De nada adianta mudar o Governo, prcsidcnte de esta-

tal. c manter o que já se espera que mude há tempos. Mas 
enquanto nada acontece, a tal paridade internacional dá 
as cartas. Dessa ver, salto grotesco para as companhias de 
aviação - que. duro, vão repassar para os passageiros. A 
Petrobras anunciou aumento de. apenas. 17% no preço do 
QAV (querosene de aviação) para as distribuidoras. A nova 
alta do preço deve aumentar a tensão no setor, que diz ter 
40% de seus custos comprometidos no combustível. Em 
nota, a Petrobras afirma que desde o inicio do ano houve 
um aumento e uma redução, que resultam cm alta acumu-
lada de 3.5% em 2023. 

A Abear (associação de companhias que reune nomes 
como Latam. Gol e Voepass), no entanto, fala em alta acu-
mulada de 37.8% no combustível dos aviões em 12 meses, 
o que impacta diretamente o valor das passagem para o 
consumidor final. Um estudo recente da entidade apontou 
que, em agosto de 2022, a diferença entre o preço do QAV 
na bomba no Brasil e nos Estados Unidos registrou pico 
de quase 50%. Nas primeiras semanas da gestão. a Abcar 

WUvos das aéreas se reuniram com integrantes do 
o para apresentar a demanda das companhias para 

opresidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que já 
anunciou que pretende rever a política de preços da estatal, 
sob o argumento de que a maior parte dos combustíveis 
consumidos no pais é produzido em refinarias brasileira. 


