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EDITALDE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-CR
Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada e legislação complementar em vigor, no que
couber.

|

PREÂMBULO
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SOLONÓPO
LE/CE, designado pela
Portaria n.º 022/2021GAP de 04 de Janeiro de 2021, torna público para conhecimento
de todos os interessados

que no período abaixo informado, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua
Dr. Queiroz

Lima — 330 — Centro, CEP 63.620-000, Solonópole, Ceará em sessão pública, realizará, nas
condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, Nº 001/2021 - CREDENCIAMENTO, para o Objeto abaixo
identificado, mediante as
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, tudo de acordo com a Lei
Federal 8.666/93, alterada e

consolidada e legislação complementar em vigor, no que couber.

INS do Processo:

CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE, CONFORME PROJETO
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
001/2021 - CREDENCIAMENTO

Órgão Interessado:

SECRETARIA DE SAÚDE

Espécie:

CREDENCIAMENTO

iRegime de execução

INDIRETA

iperio do:

15 DE DEZEMBRO DE 2021 A 17 DE JANEIRO DE 2022 DE 07:30 H ÁS

lobieto:
jeto:

,

11:30 H E DE 13:00 H ÀS 17:00 H.

ANEXOS DESTE EDITAL:
1, Projeto Básico/Termo de Referência.

2. Solicitação de Credenciamento.
3.Modelo de Protocolo de Recebimento do Envelope “Documentos para Credenciamento”.
4. Modelo de Declarações.
5. Minuta do contrato de Credenciamento.

1. DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PARTICIPAÇÃO
1.1.

Constitui

objeto

do

presente

PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

processo

o

CREDENCIAMENTO

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
DE

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNC
IA EM ANEXO DO
EDITAL.
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CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PARTICIPAÇÃO
1.2. Poderão participar do processo de credenciamento quaisquer pessoa física interessad
a e que satisfaçam as
condições de habilitação fixadas neste edital e que não estejam em processo de suspensão
ou declaração de
inidoneidade por parte do poder público.
1.2.1. Não poderá

DE SAÚDE,

participar do credenciamento

anteriormente

por descumprimento

Profissional que tenha sido descredenciados

de cláusulas contratuais

ou irregularidade

pela SECRETARIA

na execução

dos

serviços prestados, bem como:
a) de profissional em exercício de outro cargo ou função, ensejando a indisponib
ilidade temporal para a execução

dos serviços;
b) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por finalidade, até
o terceiro grau, inclusive,

da autoridade credenciante ou de servidor das Secretarias Municipais investido
em
assessoramento compreendido o ajuste mediante designações reciprocas.

cargo de direção, chefia ou

c) de profissional condenado em processo administrativo disciplinar.

1.2.2. A inscrição no processo implica na manifestação de interesse em participar
do processo de credenciamento

junto a SECRETARIA DE SAÚDE, no período de entrega da documentação
e aceitação e submissão,
independentemente de declaração expressa, a todas as normas e condições estabelec
idas no presente Edital,
seus anexos, bem como aos atos normativos pertinentes expedidos pela SECRETAR
IA DE SAÚDE.

2. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS
2.1. Os documentos serão entregues na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada
à Rua Dr. Queiroz
Lima, Nº 330 — Centro — Solonópole/Ceará, CEP 63.620-000.
2.2.

Os

interessados

poderão

solicitar

credenciamento,

a qualquer

tempo,

requisitos deste edital e que esteja vigente o presente Edital de Credenciamento.

desde

que

cumpridos

todos

os

3. DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para credenciar-se o proponente deverá habilitar-se realizando a SOLICITA
ÇÃO
através de FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO, conforme modelo, sem
emendas,

ambiguidade

com

a

documentação

solicitada

neste

Edital,

em

papel

acompanhado da seguinte documentação:

timbrado

DE CREDENCIAMENTO,
rasuras, entrelinhas ou

próprio

do

proponente,

ij a habilitação jurídica — a ser comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto);
b) Comprovante de residência (atualizado), emitido em no máximo
90 (noventa) dias da data da licitação;

H) a regularidade fiscal — a ser comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Comprovante de registro ou inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
b) Provas de regularidade, em plena validade, para com:
c)

a Fazenda

Federal

(consistindo em

Certidão Conjunta

Negativa de Débito quanto

Dívida Ativa da União (PGFN), abrangendo inclusive as contribuições previden
ciárias;

aos Tributos

d) a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicíli
o da licitante);

Federais e a

e) a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais)
do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivale
nte, na forma da Lei;

f)

a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT).
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1h) a qualificação técnica — a ser comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo ANEXO H;
b) Demais documentos necessários para fixação da ordem de precedência,
nos termos do item 3.6.2.1 deste
edital.
,
IV) documentos de exigência constitucional/legal:

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 72, XXXIII, da Constituição Federal/
88 (trabalho de menores de

idade, observada a

Lei nº 9.854/99), conforme o modelo do ANEXO

Iv.

b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conform
e o modelo do ANEXO IV.
c) Declaração de concordância com os termos do edital e seus anexos, conforme
modelo do ANEXO IV.
3.2. As solicitações de credenciamento serão feitas mediante apresentação
do formulário de credenciamento,
acompanhados dos documentos tratados neste Edital, devendo ser entregue
s a SECRETARIA DE SAÚDE para
análise inicial e caso necessário, será, posteriormente, encaminhadas aos responsá
veis técnicos para julgamento

final procedendo da forma necessária.

3.3. Estará apta ao credenciamento apenas o profissional que estiver em conform
idade com o subitem 3.1 desse
edital e apresentar toda a documentação exigida.
3.4. A solicitação de credenciamento e demais documentos apresentados de
forma incompleta, rasurada ou em
desacordo com o estabelecido neste Edital será considerada inepta, podendo
o interessado apresentar nova
solicitação escoimada das causas que ensejaram sua inépcia, dentro do prazo
de inscrição.
3.5. Serão declarados credenciados os requerimentos DE TODOS os que estivere
m de acordo com este Edital e
que atenderem aos requisitos de julgamento, dentro dos serviços estipulados
no Projeto Básico/Termo de
Referência (ANEXO 1) e na ordem de solicitação.
3.6. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO

E DA ORDEM

DE PRECEDÊNCIA

3.6.1. As inscrições serão analisadas pela Comissão
de Licitação do Muniícipio de Solonópole/CE:
3.6.2. Havendo mais de um interessado quando da análise do apanhado de solicitaç
ões enviadas à comissão de
licitação, será estabelecida ordem de precedência para a prestação do serviço
cuja formação observará os
seguintes critérios:
a) Qualificação; e
b) Experiência; e
c) Cursos; e
d) Ordem de entrega dos documentos.
3.6.2.1. A Comissão de licitação se reserva ao direito de realizar a análise
dos documentos (solicitações de
credenciamento) em conformidade com a necessidade ou demanda
dos pedidos de solicitação, obedecendo,

sempre, a prevalência da ordem de entrega dos pedidos.
3.6.2.2.

Para fixação da ordem

de precedência

serão considerados

os documentos

abaixo

discriminados,

com

b) Experiência: Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS,
contrato de trabalho e outros documentos
comprovem a existência prévia: 01 ponto por ano até o máximo de
05 pontos;

que

suas respectivas pontuações:
a) Qualificação: Comprovante de Registro na entidade Profissional de Classe,
através da apresentação da Carteira
de Identidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional da sua
Categoria; e Certificado de curso de
capacitação na área (conforme o caso): 04 pontos;:

c) Cursos de urgência/emergência: com carga horária mínima de 20 (vinte)
horas; 01 ponto;
d) Ordem de entrega dos documentos;
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3.6.2.3. Em caso de mesma pontuação final entre os credenciados, os critérios
de desempate deverão priorizar O
item “a”, seguido por “b”, seguido por “c”, seguido por “d”; persistindo o empate,
a precedência será atribuída ao
credenciado que tiver maior idade.
3.6.3, O resultado provisório do credenciamento e da ordem de precedência
será divulgado por meio da afixação
em quadro de avisos do local de inscrição até o quinto dia útil da realização das
inscrições;
3.6.4. O interessado poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis
após a divulgação do resultado do

credenciamento e da ordem de precedência, no local onde foi realizada
a inscrição;

3.6.4.1. Os recursos oferecidos serão apreciados pela Comissão de Licitação no
prazo de dois dias úteis.
sejam acolhidos, serão encaminhados a Assessoria Jurídica Municipal, com
parecer fundamentado
manutenção da decisão, cabendo ao Assessor Municipal a decisão final, em igual
prazo;
3.6.5. Após a análise dos recursos, o resultado definitivo será publicado por meio
da afixação em quadro
nos locais de inscrição;
3.6.6 Autorizada a contratação, serão convocados os credenciados para assinatur
a do Termo de contrato;
3.6.7. Será de competência da Secretária Municipal de Saúde a assinatur
a do Termo de contrato
credenciados.

Caso não
sobre a
de aviso

como

os

4, DO DESCREDENCIAMENTO

4.1. O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento,
o credenciado ou a gestão
poderá denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade
na observância e cumprimento
das normas fixadas neste Edital e na legistação pertinente ou no interesse do
credenciado, sem prejuízo do
contraditório e da ampla defesa.
4.2.

O

credenciado

que

desejar

solicitar

antecedência mínima de trinta dias.

o descredenciamento

deverá

fazê-lo

mediante

aviso

escrito,

com

5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O credenciado terá a obrigatoriedade de realizar os serviços nos locais determina
dos pela SECRETARIA DE
SAÚDE, resguardada a análise de conveniência e oportunidade do(s) Secretário(s)
Municipal(is), a ser realizada
nos dias e horários estipulados pelas mesmas.
5.2. Prestação dos serviços levará em conta as determinações e orientações da
SECRETARIA DE SAÚDE, tudo em
conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência em anexo do edital.
5.3. Após assinatura do termo contrato, será definido os locais para a execução
dos serviços em consonância com
as necessidades da administração pública;

6. DOS REQUESITOS E JULGAMENTO
6.1.

Após

recebimento

da

documentação

de

inscrição

(Documentos

de

Habilitação)

por

parte

da

Comissão

Permanente de Licitação os documentos serão julgados de forma definitiva
.
6.2. Os documentos estando em conformidade exigido, o Profissional será
CREDENCIADO na qual após, será
aferido o julgamento final do processo, mediante a publicação na
imprensa oficial (quadro de avisos) da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE.
6.3. Posteriormente, será aberto o prazo de recurso quanto ao julgamen
to dos documentos de habilitação.

6.4. Ultrapassada a fase de recursos, a Comissão Permane
nte de Licitação divulgará a lista final dos
Profissional(ais) Autônomo(s) CREDENCIADOS procederá posteriormente
com a contratação dos profissionais

CREDENCIADOS em processos específicos de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃ
O.

6.5. É facultada a SECRETARIA DE SAÚDE, proceder à contratação somente da necessidade
estipulada no Projeto
Básico/Termo de Referência e de acordo com saldo financeiro disponíve
l.
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6.6.Serão convocados para a contratação o(s) Profissionalfis) credenciados
conforme julgamento mencionado no item 6.
6.7. O desatendimento

as instruções

proferidas

por este instrumento,

como na eliminação sumária da pessoa jurídica no presente processo.

em

implicam

ordem
na

de classificação final,

DESCLASSIFICAÇÃO,

bem

7. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO
7.1. Até 02 fdois) dias a contar da publicação do edital, qualquer pessoa
providências ou impugnar este Edital de credenciamento.

poderá solicitar esclarecimentos,

7.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante
a Administração a pessoa que não o
fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunica
ção não terá efeito de recurso.

?.2.1- À impugnação feita tempestivamente pelo grupo não o impedirá de participar
do processo até o trânsito
em julgado da decisão a ela pertinente.
7.3- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnaç
ões mediante petição
conieccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não
lavável, que preencham os

seguintes requisitos:

7.3.1- O endereçamento a SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPO
LE;
7.3.2- A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompan
hado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,
domicílio, número do
documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da SECRETARIA DE SAÚDE,

dentro do prazo editalício;

7.3.4- O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos;

7.3.5- O pedido, com suas especificações;

7.4- Caberá a Secretária da SECRETARIA DE SAÚDE decidirem sobre a petição no
prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
7.5- A resposta da SECRETARIA DE SAÚDE, será disponibilizada a todos os interessa
dos mediante afixação de
cópia da íntegra do ato proferido pelo órgão na imprensa oficial da PREFEITURA MUNICIPA
L DE SOLONÓPOLE, na
forma da lei.
7.6- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
7.?- Acolhida a petição de impugnação

contra o ato convocatório

que importe em

modificação

dos termos

do

edital será designada novas datas para os atos correspondentes, exceto quando,
inquestionavelmente, a
aiteração não afetar nos prazos estabelecidos.
7.7.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu
ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
7.8- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento, a Secretária competente poderá
promover diligências no
sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam
sanadas falhas formais de
documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para
a resposta.

7.8.1-

As

pessoas

notificadas

para

prestar

quaisquer

esclarecimentos

determinado pela Secretária, sob pena de desclassificação/inabilitação.

7.9- REVOGAÇÃO

adicionais

deverão

fazê-lo

no

prazo

E ANULAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE poderá revogar o processo por razões de
interesse

público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa
do processo.
8. DOS RECURSOS

8.1. O interessado cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor
recurso no prazo de até 02 (dois)
dias, a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sotonópole - CE, 63.620-000.
CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fone: (88) 3518 1386 | www.solonopole.ce.gov.br

8.

Solonópole

A Gente Faz, a Gente Cuida!

E
f

Secretaria da Saúde

8.2. Os recursos deverão ser dirigidos a Comissão Permanente de
Licitação, interpostos mediante petição
datilografada, devidamente arrazoada subscrita pelo representante
legal da recorrente, que comprovará sua
condição como tal,
8.3. Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação do Profissio
nal deverão ser entregues a Comissão
Permanente de Licitação, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpos
tos fora dele.
8.4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

8.5. Será feito o julgamento do recurso, no prazo a critério da Administração.
8.6. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário
.
8.7. As decisões sobre os recursos interpostos serão feitas aos interess
ados mediante publicação na imprensa
oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE/CE.
9. DO PREÇO,

9.1.

DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

PREÇOS:

Os

preços

a serem

pagos

levarão

em

conta

os valores já previamente

fixados

no

Projeto

Básico/Termo de Referência, bem como, a incidência de todos
os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, desloca
mentos de pessoal e material, custos e demais

despesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto, inclusive a margem
de lucro.
9.2. PAGAMENTO: O pagamento será realizado após o adimplemento
das obrigações, até o 10º (décimo) dia do
mês subsequente ao adimplemento da obrigação, observadas as disposiç
ões editalícias, através de crédito na
Conta Bancária do Contratado.
9.2.1. O pagamento será realizado mediante a documentação exigida pelo
setor competente da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE,
,
9.3. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerão
reajuste.

9.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevis
íveis, ou previsíveis,

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execuçã
o do ajustado, ou ainda, em caso

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual,
poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonst
rada tal situação e termo aditivo, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuição da

Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando
a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, Il, “d” da Lei Federal n.º
8.666/93, alterada e consolidada.

10. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO
10.1. O presente
decorrentes

terão

procedimento
sua

vigência

de credenciamento

terá vigência de 30 (TRINTA)

e execução

12

de

até

estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

(DOZE)

MESES,

podendo

DIAS
ser

e os contratos

prorrogado,

dela

conforme

11, DAS SANÇÕES

11.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicada
s as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e suas dernais alterações.
11.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguint
es sanções:

21.2.1 - Advertência
11.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:

11.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido,
por dia de atraso na prestação dos

serviços, contados do recebimento da ordem de serviços/autorização de fornec
imento no endereço constante do
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cadastro ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor
do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
11.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese
de atraso superior a 30
(trinta) dias da execução dos serviços;
11.3- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtorn
os ao desenvolvimento do

fornecimento/realização dos serviços, às atividades da administração, desde
que não caiba a aplicação de sanção

mais grave, ou descumprimento por parte do grupo de qualquer das obrigações definidas
neste instrumento, no

contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangida
s nos sub itens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada
e consolidada, as seguintes

penas:
11.3.1- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto
da requisição, ou do valor

global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

11.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Prefeitura
de SOLONÓPOLE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das
seguintes multas e das demais
cominações legais.
11.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal
, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante
a própria autoridade que
aplicou a penalidade
12 - DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
12.1- As obrigações decorrentes do presente processo serão formalizadas mediante
lavratura dos respectivos
contratos, subscritos pelo Município, através da SECRETARIA DE SAÚDE, represent
ada pela Secretária e
Ordenador(a) de Despesa, e o Profissional CREDENCIADO, que observará os termos da
Lei n.º 8.666/93.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO V) o modeio do contrato a ser celebrado.
12.1.2- O(s) Profissional(ais) Medico(s) credenciados além das obrigações resultante
s da observância da
Legislação aplicável, deverão-obedecer às disposições elencadas no contrato — Anexa a
este edital.

12.2- Aberto

o processo

competente

de

INEXIGIBILIDADE

DE

LICITAÇÃO,

o Município

de SOLONÓPOLE

- CE

convocará o(s) Profissional(ais) Medico(s) vencedor para assinatura do contrato, que firmará
o compromisso para
futura contratação entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra
este Edital.
12.2.1- O (s) Profissional(ais) Medico(s) credenciado terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS
ÚTEIS, contado a partir da

convocação,

para subscrever o contrato.

Este prazo poderá ser prorrogado

uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo(s) Profissional(ais) Medico(s) vencedor durante o seu transcurso e desde
que ocorra justo motivo

aceito pelo Município de SOLONÓPOLE-CE.

12.2.1.2 — É de inteira responsabilidade dos grupos manter seus dados cadastrais
devidamente atualizados,
incluindo endereço eletrônico, o qual servirá de forma de comunicação para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 — O(s) Profissional(ais) que não atender justificadamente a convocação
no prazo assinalado no item
12.2.1 será enquadrado será incurso no teor do art. 81 da Lei nº 8.666/93, ocasião
em que a administração

tomará

as

providências

cabíveis

quanto

a

vaga

remanescente,

sem

prejuízo

de

abertura

de

processo

administração para aplicação das penalidades cabíveis e insertas na mesma lei.
12.2.2- A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não
formalizar o Contrato, no prazo

estabelecido, sujeitará o grupo à aplicação das penalidades previstas
neste Edital.

12.2.3- Se o grupo

credenciado

não assinar o Contrato

no prazo

estabelecido é facultado

à administração

municipal convocar os grupos remanescentes, respeitada a ordem
de classificação final das propostas, para
negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores
preços, preservado o interesse público e

respeitados os valores estimados para a contratação previstos na
planilha de custos anexa ao Projeto
Básico/Termo de Referência.
12.3-incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato dos contratos
nos quadros de aviso dos
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órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura
ou na forma prevista
na Lei Orgânica do Município. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis
termos aditivos.
12.4- O contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58
e 65 da Lei n.º 8.666/93.

12.5-0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura
e vigerá de 12 (DOZE)
MESES, admitindo-se, porém, a prorrogação da vigência dos contratos dela decorrente, nos
termos do artigo 57,
da Lei Federal nº 8.666/93, se a proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa
à administração.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. E facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE:
13.1.1. Promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
em qualquer fase
do credenciamento, sendo vedada, porém, a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria ter sido

apresentado no prazo originariamente previsto;
13.1.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da
Lei nº 8.666/93, nos princípios
de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem
a suprir eventuais lacunas.

13.1.3. Conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, os termos
de credenciamento
serão publicados no flanelógrafo da Prefeitura Municipal de SOLONÓPOLE na forma de extrato.
13.1.4. Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei 8.666/93 e demais normas legais
pertinentes.

13.1.5. Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licita.solonopole gmail.com,
ou diretamente na
Sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole, situada
à Rua Dr. Queiroz

Lima, 330, Centro, CEP 63.620-000, SOLONÓPOLE, Ceará.

13.1.6. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito
ou de força maior, serão

resolvidas pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE,
credenciamento e observada à legislação em vigor.

desde

que

pertinentes

ao

objeto

deste

13.1.7. Os avisos de prosseguimento dos atos, a decisão sobre os recursos interpostos,
a Anulação ou revogação

serão

feitos

aos

interessados

SOLONÓPOLE/CE.
13.1.8.

mediante

publicação

na

imprensa

oficial

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente

Comarca de SOLONÓPOLE — CE.

da

PREFEITURA

MUNICIPAL

edital será competente

o Foro da

SOLONÓPOLE/CE, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.

err e

BRO

PRESIDENTE DA CPL
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ANEXO |

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA
| — INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS

4.
2.

ORGÃO(S) SOLICITANTE(S): SECRETARIA DE SAÚDE.
DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

0401 10 302 0013 2.020 - MAC

e

0402 10 301 0012 2.016 - PAB
0401 10 122 0012 2.013 - COVID

1621000000;
1500100200;
38.90.36.00 1600000000;
ar

1602000000;

essoa

| 1500000000;

pes:

fica

1602000000;

[7602000000;
1500100200

H — DETALHAMENTO DA DESPESA

3,
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS AUTÔNO
MOS
DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE
SOLONÓPOLE.
4.

JUSTIFICATIVA:
Faz-se necessária a presente contratação em virtude de que a SECRETARIA

DE SAÚDE

não dispõe

de quadro técnico próprio para o desempenho destas funções de extrema relevância
para o desenvolvidos
dos serviços de saúde do Município.
Como se sabe, o processo de contratação de profissionais na área de saúde,
via de regra, sempre é
dificultoso, haja vista a instabilidade destes profissionais quanto da alocação
de cargos públicos via
provimento de concurso público.
Outrossim, para o desempenho das atividades basilares da administração,
é imprescindível que
esta, possa contar com a disponibilidade do seu corpo técnico de profissionais,
de modo que os

atendimentos,

consultas e demais procedimentos aos pacientes que urgem

assim serem supridos.

por um atendimento,

possam

O Direito a Saúde é um Direito constitucional, assegurado em nossa
constituição, deste modo, cabe

a esta Secretaria desenvolver todas as ferramentas, sejam de curto
ou a longo prazo, para que a saúde
aconteça de forma efetiva, de qualidade e humanizada.
Do mesmo modo, esta gestão, imbuída com o desejo de melhor atender
a população precisada do

município de SOLONÓPOLE busca, via realização deste procedimento,
contratar profissionais capacitados
que possam, assim, ocupar os postos de trabalho para o exercício
da saúde pública municipal.

Logo, a ausência destes profissionais, implica na impossibilidade das
ações básicas da saúde pública
municipal, o que poderia ocasionar o colapso do sistema.
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Por fim, salienta-se que o processo de credenciamento encontra-se cabível, haja vista
a
inviabilidade de concorrência e oferta de preços para tais objetos, uma vez que os valores encontram
-se
pré-definidos e estipulados com base no Decreto Municipal nº 1478/2019 de 08 de Abril de
2019 e nº
1528/2020 de 29 de Outubro de 2020.
HI — DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVICOS

5.

PRAZO

DE EXECUÇÃO:

emissão da ORDEM

Os serviços deverão ser iniciados em até 05 (CINCO) DIAS, a contar da

DE SERVIÇOS, e executados pelo periodo de 12 (DOSE) MESES.

5.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O credenciado terá a obrigatoriedade de realizar os serviços
nos locais determinados pela(s) SECRETARIA DE SAÚDE, resguardada a análise de conveniênci
a e
necessidade da Secretaria, a ser realizada nos dias e horários estipulados pela SECRETARIA DE SAÚDE.
7.
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
aj O credenciado terá a obrigatoriedade de realizar os serviços nos locais determinados pela SECRETARI
A
DE SAÚDE, resguardada a análise de conveniência e oportunidade estipulada pela Secretária Municipal,
a
ser realizada nos dias, horários e cronogramas estipulados pelas mesmas.

b) Prestação dos serviços levará em conta as determinações e orientações da SECRETARIA DE SAÚDE,
tudo
em conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência em anexo do edital.
c) Após assinatura do termo contrato, será definido os locais para a execução dos serviços em
consonância

com as necessidades da administração pública;
IV— VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18. Os preços a serem

pagos levarão em conta os valores já previamente fixados no Projeto Básico/Termo

de Referência, oriundos do Decreto Municipal nº 1478/2019 de 08 de Abril de 2019 e nº 1528/2020
de 29

de Outubro de 2020, bem como, a incidência de todos os tributos, encargos trabalhistas
, previdenciários,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, deslocamentos de pessoal
e material, custos e

demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto, inclusive a margem de lucro.
11. O pagamento será realizado após o adimplemento das obrigações, até o 30º (trigésimo) dia do
mês
subsequente ao adimplemento da obrigação, observadas as disposições editalícias, através de crédito
na
Conta Bancária do Contratado.

V- DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
12. As obrigações decorrentes do presente CREDENCIAMENTO serão formalizadas mediante
lavratura de

respectivo contrato, subscrito pelo Município, através da SECRETARIA
Secretários e Ordenador(a) de Despesa, e o Profissional Credenciado.

DE

SAÚDE,

representada

pelos

13. O Profissional Credenciado terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contado a partir da
convocação, para
subscrever o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo
Licitante Vencedor durante o seu transcurso

SOLONÓPOLE-CE.

e desde que

ocorra justo motivo

aceito pelo

Município

de

14. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo do CREDENDIADO de não formalizar
o Contrato, no
prazo estabeiecido, sujeitará à aplicação das penalidades previstas neste Edital.

15.0 contrato só poderá ser alterado em conformidade com os artigos,
57, 58 e 65 da Lei n.º 8.666/93.
16.0 contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de
sua assinatura e vigerá por 12 (DOSE)

MESES, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 2.666/93.
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17.A gestão e fiscalização do contrato caberá ao Ordenador de Despesa de
cada Secretaria ou a quem este
designar, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento
e consonância ao que dispõe o
art. 58, inciso tl, c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

VI- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
18.
DA CONTRATANTE:
a)
Exercer a fiscalização da execução do contrato;
b)
Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente
identificados, a todos
os locais onde se fizer necessária a execução dos serviços licitados, prestando-lhe
todas as informações e

esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
c)
Efetuar o pagamento conforme convencionado em clausula contratual.

19.DA CONTRATADA:
a)
executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPI
O, observando ainda
todas as normas técnicas que eventualmente regulem a execução dos serviços,
responsabilizando-se ainda
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição estabelecidas;
b)
assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas
e quaisquer ônus de
origem

federal,

trabalhistas,

estadual

e municipal,

previdenciários,

bem

como,

fiscais e comerciais

quaisquer

resultantes

encargos

judiciais

da execução

do

ou

extrajudiciais,

contrato

que

imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da execução
dos serviços;
c)
a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte,

sejam

lhes sejam
o objeto

do

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d)
responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros,
decorrentes de
sua cuipa ou dolo na execução da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
e)
executar os serviços de forma a não comprometer as atividades do MUNICÍPIO;
prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamaç
ões se obriga a atender
prontamente,

bem

como

dar

ciência

ao

MUNICÍPIO,

imediatamente

e

por

escrito,

de

qualquer

anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
g)
dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante a execução
dos serviços, assim
como ao cumprimento das obrigações previstas no contrato;
h)
prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade da execução
dos serviços,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza:
i)comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida
no endereço, conta bancária e
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
jjmanter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre
quaisquer dados, informações,
documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do MUNICÍPI
O, de que venha a tomar
conhecimento
dos serviços;

k)

ou ter acesso, ou que venham

a ser confiados, sejam relacionados ou não com a execução

manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitaç
ão e qualificação exigidas no

Edital relativo
8.666/93, que
No caso de
especificadas

à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do
Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº
será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.
constatação da inadequação da execução dos serviços prestado
s às normas e exigências
no Projeto Básico/Termo de Referência, no Edital ou
na Proposta do Contratado, o

Contratante os recusará,
supracitadas condições;

devendo

no prazo máximo

de 24 (vinte e quatro)

horas

ser adequados
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VII - REQUISITOS MÍNIMOS:
20.

DOS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO:

1) a habilitação jurídica — a ser comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto);
b) Comprovante de residência (atualizado), emitido em no máximo 90 (noventa
) dias da data da licitação;

H) a regularidade fiscal — a ser comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
g) Comprovante de registro ou inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPE);
h)

i)
a
j)
k)

Provas de regularidade, em plena validade, para com:

a Fazenda
Divida Ativa
a Fazenda
a Fazenda

Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto aos
Tributos Federais e
da União (PGFN), abrangendo inclusive as contribuições previdenciárias;
Estadual (Certidão Negativa de tributo estadual do domicílio da licitante);
Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou sede
do licitante, ou

cutra equivalente, na forma da Lei;
|)

a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

HH) a qualificação técnica — a ser comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Solicitação de credenciamento, conforme modelo;

b) Demais documentos necessários para fixação da ordem de precedência.

21.

SÃO REQUISITOS MÍNIMOS Á PARTICIPAÇÃO DO CERTAME:

a) Qualificação; e
b) Experiência; e
c) Cursos; e

d) Ordem de entrega dos documentos.
Para fixação da ordem de precedência serão considerados os documentos
abaixo discriminados, com suas
respectivas pontuações:

a) Qualificação: Comprovante de Registro na entidade Profissional de Classe, através
da apresentação da
Carteira de Identidade Profissional, expedido pelo Conselho Regional da sua Categoria
; e Certificado de
curso de capacitação na área (conforme o caso): 04 pontos;
b) Experiência: Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS, contrato
de trabalho e outros documentos

que comprovem a existência prévia: 01 ponto por ano até o máximo de 05
pontos;
c) Cursos de urgência/emergência: com carga horária mínima de 20 (vinte)
horas; 01 ponto;
d) Ordem de entrega dos documentos;
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Ginecologista! obstetra

Pediatria

Cardiologista

3

4
o
seja,
sistema
com O

até da cirurgia cardiovascular,

coração e a circulação sanguínea, e

com
ou

Profissional responsável por se
ocupar do diagnóstico
e do
tratamento de doenças e disfunções

patológicas ou doenças. No fundo, é

o responsável pelo bem-estar da
criança, desde a fase da concepção
até à adolescência.

Acompanha o desenvolvimento físico
e psíquico das crianças. Previne,
diagnostica
e
trata
situações

Realiza
consultas,
orienta
e
aconselha a mulher e familiares ao
| longo do período gestacional, realiza
o parto e cuida da mulher e da
criança durante o puerpério,

as lesões ósseas e tendinosas
decorrentes de um trauma,

relacionadas
cardiovascular,
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VIII - DOS CARGOS /FUNÇÕES, VALORES, CARGA-HORÁRIA E PRAZOS

Especialidades
médica.
Ambas
cuidam de problemas anatômicos e
io+. | fisiológicos do sistema locomotor,
1 | Ortopedis: ta/ traumatologista
mas a traumatologia tem como foco
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2

,

dependência
química,

gerais e obstétricos; emitir audos e

Realizar exames ultrassonográficos

depressão e ansiedade.

como

com residência em psiquiatria. É
responsável por diagnosticar e tratar
todas as questões de ordem mental,

Profissional graduado em medicina e

de
medicina
preventiva
ou
terapêutica, de acordo com a
especialidade.
Cuida do paciente, mantendo seus
parâmetros
vitais
durante
al
operação.

médicos, emitir
prescrever
realizar
outras
tratamento,
aplicando recursos

serviços
de
saúde;

elaboram documentos médicos e
difundem conhecimentos médicos,

coordenam

pareceres
para
atende
a
Médico Ultrassonografia | determinações legais; participar de
processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade dos
serviços prestados.
Realizam
procedimentos
de
diagnóstico e terapêutica; realizam
consulta e atendimento médico;
tratam
pacientes
como
ser
Endoscopia
biopsicossocial, implementam ações
para
promoção
da
saúde

2
a
Médico Psiquiatra

Anestesista

derpasi
Cirurgião
geral

Efetuar exames
diagnósticos,
medicamentos,
formas
fazer cirurgias, de
-

-

=.

—

o

É

R$ 12.000,00

R$ 11.000,00

Cutda!

R$70,00 | R$2.800,00

R$70,00 | R$ 18.200,00

R$ 90,00 | R$ 10.800,00

-

--

Secretaria da Saúde

A Gente Faz, à Gente

-

-—-

o

R$3.000,00

R$ 5.500,00
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olonópole

PREFEITURA

1

1

1

1

1

MÊS

MES

a
MES

.
MÊS

a
MES

12

12

12

12

12

40

260

120

4

4

Médico Plantão 24 Horas

Médico Plantão 12 Horas

Enfermeiro Plantão 24 horas

10

t1

12

com
medidas
e

triagens,
preencher

frente” no enfretamento ao Covid-19

monitorar o estado de saúde dos
pacientes. Eles são os profissionais
que estão na chamada
“linha de

prontuários, oferecer os primeiros
atendimentos,
coletar
exames,
administrar
medicamentos
e

Realizar

área fisica, e responsável pela
implantação
do
plano
e
planejamento terapêuticos, assim
como
pelo
atendimento
das
intercorrências, com medidas e
cuidados necessários para resolver e
prevenir eventos adversos.

pelo atendimento integral no Hospital
municipal do município, presente na

O médico plantonista é responsável

cuidados necessários para resolver e
prevenir eventos adversos,

intercorrências,

O médico plantonista é responsável
pelo atendimento integral no Hospital
municipal do município, presente na
área física, e responsável pela
implantação
do
plano
e
planejamento terapêuticos, assim
como
pelo
atendimento
das

R$ 1.080,00

R$ 360,00

R$ 2.160,00

R$ 10.080,00

R$
105.840,00

R$
105.840,00
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MES

MES

MES

12

12

12

14

14

13

Cirurgião Dentista
Endodontia

Enfermeiro Plantão 12 horas

com

4. Executar

compativeis
as

outras

os
tipos
de
odontológicos

higiene e

reuniões,

Instituição,

de

projetos,

profilaxia oral, prevenção de cárie
dental e doenças periodontais. 9.
Orientar e executar atividades de
urgências
odontológicas.
10,
Prescrever e aplicar medicamentos
na
clínica
e
na
urgência
odontológica.
11.
Participar,
conforme a política interna da

8. Orientar sobre saúde,

pertinentes à especialidade. 7.
Analisar e interpretar resultados de
exames radiológicos e laboratoriais.

executar
todos
tratamentos

exigências para o exercício da
função.
S.Diagnosticar,
avaliar,
planejar e executar procedimentos
odontológicos. 6, Atender, orientar e

tareias

traumatizados.

abordagem endodôntica de dentes

radiculares. 2. Realizar obturação do
sistema de canais radiculares e
retratamento endodôntico 3, Realizar

frente”
1. Realizar tratamento conservador
da
polpa
dental;
limpeza
e
modelagem do sistema de canais

pacientes. Eles são os profissionais
que estão na chamada “linha de

atendimentos,
coletar
exames,
administrar
medicamentos
e
monitorar o estado de saúde dos

oferecer os primeiros

preencher

triagens,

Realizar

prontuários,

R$ 240,00

R$ 180,00

é

olonópote
DE

R$ 6.720,00

R$ 10.080,00
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MÊS

MÊS

12

12

E oTMisçã,

o7 (2 COMisgs iSsgs

14

14

o

Re.

Sa

15

Facial

Cirurgião Buco-Maxilo-

cursos,

eventos,
convênios
e

higiene e

de

incisionais e

procedimentos

e
apicectomia.
avaliar, planejar e

executar
todos
os
tipos
de
tratamentos
odontológicos
pertinentes à especialidade.
7.
Analisar e interpretar resultados de
exames radiológicos e laboratoriais.
8. Orientar sobre saúde, higiene e
profilaxia oral, prevenção de cárie
dental e doenças periodontais. 9.
Orientar e executar atividades de
urgências
odontológicas.
10,
Prescrever e aplicar medicamentos

odontológicos. 6. Atender, orientar e

executar

frenectomia
5.Diagnosticar,

regularização de rebordo. 3. Realizar
cirurgias de dentes inclusos, seminclusos e impactados e redução de
luxação
téporo-mandibilar.
4
Realizar drenagem de abscesso,

excisionais. 2. Realizar cirurgias com
finalidade
protética
como

1. Realizar biópias

programas

equipamentos
informática.

e

de
de

tarefas pertinentes
à área
aluação,
utilizando-se

preservação ambiental, 15. Executar

qualidade, produtividade,

programas de ensino. 12, Elaborar
relatórios e laudos técnicos em sua
area de atuação. 13. Participar de
programa de treinamento, quando
convidado. 14. Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança,

R$ 240,00

DE

|

R$ 6.720,00
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MES

12

14

16

Cirurgião Dentista
Periodontista

na

clínica

e
na
urgência

14.

Trabalhar
segundo

e
programas
de

dos tecidos de suporte e

dos

planejar

e executar procedimentos

tecidos periodontais
(Raspagem
supragengival
e
subgengival;
Aumento
de
Coroa
Clinica;
Gengivoplastia/Gengivectomia).
4.
Executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício
da função. 5.Diagnosticar, avaliar,

e cirúrgicos para regeneração

circundantes dos dentes e dos seus
substitutos.
3,
Realizar
procedimentos preventivos, clínicos

doenças

f. Avaliar a influência da doença
periodontal
em
condições
sistêmicas. 2. Controlar os agentes
etiológicos e fatores de risco das

equipamentos
informática.

normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental, 15. Executar
tarefas pertinentes à1 área de
| atuação,
utilizando-se
de

convidado.

odontológica.
11.
Participar,
conforme a política intema da
Instituição, de projetos, reuniões,
cursos,
eventos,
convênios
e
programas de ensino. 12. Elaborar
relatórios e laudos técnicos em sua
área de atuação. 13, Participar de
programa de treinamento, quando

R$ 240,00

R$ 3.360,00
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DE

i Solonópoie
PREFEITURA

MES

12

ETTA
OCR
rear sat

14

de

treinamento,
quando

equipamentos
informática,

atuação,

e

programas

utilizando-se

de

de

convidado. 14, Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental, 15. Executar
tarefas pertinentes à área de

programa

relatórios e laudos técnicos em sua
área de atuação. 13. Participar de

cursos,
eventos,
convênios
e
programas de ensino. 12. Elaborar

8. Orientar sobre saúde, higiene e
profilaxia oral, prevenção de cárie
dental e doenças periodontais. 9,
Orientar e executar atividades de
urgências
odontológicas.
10.
Prescrever e aplicar medicamentos
na
clínica
e
na
urgência
odontológica.
11.
Participar,
conforme a política interna da
Instituição, de projetos, reuniões,

exames radiológicos e laboratoriais.

odontológicos. 6. Atender, orientar e
executar
todos
os
tipos
de
tratamentos
odontológicos
pertinentes à especialidade. 7.
Analisar e interpretar resultados de

DE

|

vt
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: Solonópote

PREFEITURA

(PNE)

necessidades especiais

Cirurgião Dentistapacientes com

e
emocionais;2.

fisica

e/ou

mental:

e

transtornos

especiais,
como

da

junção.

5.Diagnosticar,
avaliar,

gestação e pacientes geriátricos, 4.
Executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício

fisiológicos

convulsivos, neoplasias etc.Jdoenças
endocrinometabólicas (distúrbios no
funcionamento
das
glândulas
hipófise,
tireóide,
paratireóide,
suprarrenal,
hipofunção
do
pâncreas); desvios sociais, como
alcoolismo e toxicômanos; estados

pneumopatias,

deficiências
sensoriais
e
de
audiocomunicação;
doenças
sistêmicas crônicas (hemopatias,
aids,
cardiopatias,
nefropatias,

| metabólicas

desvios

psicoses,
alterações

fisiológicas;

autismo):

psíquicos
(neuroses,
esquizofrenia);

agressividade,

distúrbios comportamentais (medo,
ansiedade,
disfunção " cerebral,

sindromes),

Prestar atenção odontológica aos
pacientes que apresentam condições
físicas ou sistêmicas, incapacitantes
temporárias ou definitivas no nível
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar.
3. Prestar atenção odontológica,
realizando procedimentos básicos da
odontologia em pacientes com
deficiência congênita (anomalias ou

comportamentais

1. Prestar atenção odontológica aos
pacientes com distúrbios psíquicos,

R$ 240,00
”

Dt

Í
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PREFEFTURA

o

R$ 6.720,00
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2

é

Ata

MES

METAS

12

Et
OMNIS
so

o

tá

gg,
03 N

à

todos
tipos
de

odontológicos
especialidade. 7.

os

higiene €

clínica

e

11.

na
urgência

Participar,

de

treinamento,
quando

convidado. 14. Trabalhar segundo
normas técnicas de segurança,
qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental. 15. Executar
tarefas pertinentes à área de
atuação,
utilizando-se
de
equipamentos e programas de
informática,

programa

relatórios e laudos técnicos em sua
área de atuação. 13. Participar de

cursos,
eventos,
convênios
e
programas de ensino. 12. Elaborar

conforme a politica interna da
Instituição, de projetos, reuniões,

odontológica.

na

Prescrever e aplicar medicamentos

profilaxia oral, prevenção de cárie
dental e doenças periodontais. 9.
Orientar e executar atividades de
urgências
odontológicas.
10,

8. Orientar sobre saúde,

exames radiológicos e laboratoriais.

Analisar e interpretar resultados de

tratamentos
pertinentes

executar

planejar e executar procedimentos
odontológicos. 6, Atender, orientar e

olonópoie
DE
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21.1. O SERVIÇO DEVERÁ SER EXECUTADO NOS SEGUINTES PARÂMETROS:
a) O Horário de execução dos serviços será no horário de funcionamento de acordo
de com cada unidade de

serviço de saúde e ou Unidade de Pronto Atendimento, inclusive sábados,
domingos e feriados;
b) Todas as despesas, bem como encargos financeiros são de inteira responsa
bilidade da Contratada;
c) O pessoal utilizado na prestação de serviços deverá ser em número suficiente para o desenvolvimento
normal dos serviços;

d)

O(a) contratado(a) deverá respeitar e cumprir todos os regulamentos e normas
adotadas pela Prefeitura

de SOLONÓPOLE/CE, afastando imediatamente de suas funções, no local
da prestação dos serviços, O
profissional, cujo comportamento ou permanência seja considerado pela
CONTRATANTE, inconveniente

ou incapaz para as funções exercidas;
Os profissionais devem ser habilitados, detentores do Registro na entidade competen
te, higiênicos,
dinâmicos, ter boa apresentação, ter iniciativa, perícia, agilidade e conhecimento
prático a ser executado,
atender com presteza às solicitações emanadas pela Administração Pública e ter responsab
ilidade com as

atividades desenvolvidas;

f)
g)

h)

A relação de trabalho deve ser aplicada os critérios e definições previstas na legislação
e normatização
convencional em vigor, não importando com isso a incompatibilidade na prestação
do serviço;
Os serviços são contratados diretamente ao profissional, a qual tem a responsa
bilidade exclusiva e
integral pelo atendimento do plantão solicitado, mediante a disponibilização de profission
al que atenda
as exigências desse instrumento, podendo ser disponibilizados mais de
um profissional para o
cumprimento do plantão exigido;
A administração divulgará com antecedência mínima de 01 (um) dia a escala
dos profissionais,
observando a previsão da demanda do Hospital para determinado lapso temporal;

A administração, considerando fatores imprevisíveis ou previsíveis, porém
de consequências
incaiculáveis, poderá solicitar plantões extraordinários, assim compreendidos
os plantões não
relacionados na escala de plantões ordinários divulgada. Os profissionais devem preenche
r os requisitos
exigidos para a execução

dos serviços licitados, 24 (vinte e quatro)

horas por dia, para atendimento

e

cobertura de plantões extraordinários, que poderão ser solicitados a qualquer tempo,
segundo a
necessidade imprevisível ou incalculável do serviço público. A empresa ou profissional deverá
atender à
solicitação de plantão extraordinário no prazo máximo de 02 (duas) horas da comunicação.
Os

horários

estão

sujeitos

às

determinações

da

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

SAÚDE,

respeitados

os

horários de funcionamento de seus órgãos e sistemas, estando sujeitos a eventuais alteraçõe
s conforme

as necessidades do serviço, tudo devidamente informado à contratada, com antecedê
ncia mínima de 24

(vinte e quatro) horas;
Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, toda e qualquer ausência
do profissional
disponibilizado ao local de trabalho, justificada ou não, deverá ser suprida por
outro profissional que
atenda aos requisitos técnicos exigidos, no prazo de uma hora, contado do
horário definido para início
dos trabalhos (em se tratando de falta ao serviço) ou da comunicação
à empresa (em se tratando de
abandono do serviço após o seu início) ou profissional;
No caso de ausência do profissional, será descontado

na

fatura

mensal

o valor

correspondente

ao

número de plantões não atendidos, e mesmo que compensadas por
outro profissional, será passível de

aplicação das demais sanções legais e contratuais previstas;
O Município de SOLONÓPOLE-CE
poderá solicitar, motivadamente,
profissionais nos locais de trabalho;

a

substituição

de

quaisquer

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Solonópole - CE, 63.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57

| Fone: (88) 3518 1386
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n)

As decisões e providências solicitadas, que ultrapassarem a competência do represent
ante da contratada
deverão

ser comunicadas
convenientes;

o)
p)
q)

9)
s;

por

este

a seus

superiores,

imediatamente,

para

a adoção

das

medidas

Os serviços contratados deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar
da expedição
da ORDEM ou AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO pela administração do SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE;
O profissional, deverá cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução
dos serviços

contratados, especialmente os referentes à segurança e a medicina do trabalho;
No decorrer da execução do contrato, a administração se reserva ao direito de alterar
o horário e o local

de trabalho;
O Contratado é responsável pela locomoção até os locais onde serão prestados os serviços.

Os objetos ora licitados deverão

ser executados

nas dependências

da Contratante,

de acordo

com

as

normas técnicas vigentes, com o código de ética dos profissionais, bem como com os regulamen
tos e
instruções internas relativas ao órgão onde os serviços serão prestados;
t) Os materiais e medicamentos a serem empregados durante a prestação dos serviços
bem como os
demais funcionários e corpo técnico serão fornecidos pela Contratante;
u) O profissional contratado será responsável pela prestação de serviços, a todos os pacientes autorizad
os
pela CONTRATANTE, quando internados nas dependências do SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE,
abrangendo os serviços da especialidade médica do profissional;
v) Para que o atendimento médico citado no item anterior seja efetivado, será concedido aos
plantonistas
todas as condições e recursos necessários, limitados à estrutura funcional da Contratante,
não constituindo

isso, motivo para recusa ou má qualidade no atendimento;

w) A Contratante fornecerá

aos profissionais,

conforme

o caso e necessidade,

alojamento

e alimentação,

dentro dos padrões da entidade;
x) Os procedimentos do Sistema único de Saúde (SUS), realizados pelo profissional na execução do plantão
médico reverterão em favor da entidade Contratante;
y) Se eventualmente o profissional tiver necessidade de ausentar-se do plantão para acompanhar o paciente

em transferência, ficará a cargo da contratante providenciar um substituto, de imediato, para a
realização do

plantão em seu lugar;
z) Os profissionais que farão a troca de turno deverão realizar a transferência de informações referente aos
atendimentos realizados nos pacientes em observação, com nota de transferência escrita, e aguardar até
a
chegada do outro plantonista;
aa)O pagamento dos plantões poderá ser feito de forma fracionada, segundo as horas trabalhadas.
bb) Os serviços (médicos em plantão hospitalar) prestado em dia de feriado nacional quando coincidido com

a escala de revezamento, será pago em dobro.

PELA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO: Lúcia Cavalcante Gonçalves — Secretária de Saúde.
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ANEXO
SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

FORMULÁRIO PADRÃO
PROCESSO: CREDENCIAMENTO Nº001/2021-CR
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DIVERSOS,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE,
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL

2. CPENS

en

3. Endereço Completo...
4. Telefone: ().........

FAX! sensei

E-mail: ........
ts

OBJETO: CREDENCIAMENTO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETA
RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
SOLONÓPOLE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
DO EDITAL.
Através do presente, reafirmo meu interesse em me CREDENCIAR para executar
os serviços do(s) item(ns)
conforme especificação profissional.
Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento das normas, instruções
e do Projeto Básico/Termo
de Referência, comprometendo-me a cumpri-las.
Declaração da proponente que, nos valores apresentados acima, estão inclusos
todos os tributos, encargos

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e comerciais,

taxas,

fretes,

seguros,

deslocamentos

de

demais despesas que possam incidir sobre a execução dos serviços, inclusive
a margem de lucro.

pessoal,

custos

Assim, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especial
mente os da Lei N.º 8.666/93,

e

atualizada pela Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada e legislação compleme
ntar em vigor, no que couber e
as cláusulas e condições constantes do Edital do referido procedimento administr
ativo.

Solonópole/CE,

de

de20 .

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPONENTE

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Sotonópole - CE, 63.620-000.
CNP4: 07.733.256/0001-57 | Fon
(88) e:
3518 1386 | www.solonopole.ce.gov.br
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ANEXO il
MODELO DE PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO”
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-CR

Declaro para os devidos fins que recebi nesta data do(a) Sr(a)...
renan renans , CPF
cerncoreccecnanesssccrrtreaanas + interessado em participar do procedimento administrativo “CREDENC
IAMENTO
Nº
001/2021-CR” o seu envelope “Documentos para Credenciamento”, entregue na forma, condição,
prazo e local
previstos no edital do mencionado procedimento administrativo.

SOLONÓPOLE,

de

de 20

Nome do responsável pelo recebimento:
Matrícula
Prefeitura Municipal de Solonópole-CE.

Deciaro

que

entreguei

em

mãos

aos

cuidados

da

Comissão

da

Prefeitura

de

Solonópole

devidamente fechado e identificado, o ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO”.

o Credenciamento,

.

Assinatura do portador do envelope:

Nome legível do portador do envelope:
Documento de Identidade do portador do envelope:
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ANEXO tV
MODELOS DAS DECLARAÇÕES

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DIVERSOS,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE,
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL
cemesaans cocos ccunanaasanannnasa » Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............its, portador(a) da
Carteira

de

Identidade

nº...

e do

CPF

nº .......................,

CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-CRÉDENCIAMENTOque:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa
processo administrativo, junto ao Município de SOLONÓPOLE,
estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos
nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
(quatorze) anos.

DECLARA,

para

fins

do

disposto

no

prestar, especialmente para fins de prova em
Estado do Ceará, que, em cumprimento ao
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo administrativo, junto ao Município de SOLONÓPOLE, 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 processo
administrativo, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos

termos do art. 32, 82º, da Lei n.º 8.666/93.

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

Solonópole/CE, —

de

de 20 .

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPONENTE
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
SOLONÓPOLE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO
DO EDITAL, TUDO CONFORME
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.
O município, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no

CNPJ/MF

sob o nº 07.733.256/0001-57,

com sede a Rua Dr. Queiroz Lima, Nº 330, CEP 63.620-000, Solonópo
le,

Ceará, através da SECRETARIA DE SAÚDE, neste ato representada pela
respectiva Secretária da SECRETARIA DE

SAÚDE,

=

Sra.

Lúcia

Cavalcante

Gonçalves,

doravante

denominado

CREDENCIANTE

e

a

pessoa

física

, inscrito no CPF sob o Nº
doravante denominada CREDENCIADA, celebram o presente Contrato
na forma e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO
ESTERa

O presente contrato é celebrado em decorrência do Processo Administ
rativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DE Nº

, Oriundo do processo de CREDENCIAMENTO

Nº 001/2021-CREDENCIAMENTO,

e

rege-se pelas disposições constantes na Lei Federal 8.666/93, alterada e consolid
ada e legislação complementar
em vigor, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto do presente processo é o CREDENCIAMENTO PARA CONTRA
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SCLONÓPOLE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL,

CLÁUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUÇÃO
aaa
a
—

3 O objeto proposto será executado na forma de execução indireta, sob o
regime de empreitada

unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93, tudo de acordo com o PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNC
IA.

») O presente

credenciamento

tem

qualquer vínculo trabalhista com
respectivos adicionais,

FGTS,

como

alvo a prestação

de serviços autônomos

o credenciado prestador do serviço, bem

132, adicional

noturno

ou periculosidade

contribuições previdenciária prevista para o profissional autônomo.

como

e encargos

e em

por preço

razão disso não gera

não gera direito a férias e
do gênero,

sendo

recolhido

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - CREDENCIANTE
a) Acompanhar e fiscalizar através de equipe técnica de auditore
s da SECRETARIA DE SAÚDE a execução dos
serviços por meio de servidor especialmente designado, comuni
cando as ocorrências de quaisquer fatos que
exijam medidas corretivas por parte da contratada;

b) Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de
preço e prazo estabelecidas neste contrato;
cj Atestar a execução do objeto por meio do setor competente;
d) Encaminhar a autorização prévia para atendimento, mediant
e guia de encaminhamento ou senha de
autorização;
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - CREDEN
CIADO
a) Executar a apresentação com o mais elevado padrão de
eficiência e estrita observância ao Código de Ética das
respectivas categorias profissionais, caso haja;
b) Cumprir prontamente, por ocasião da apresentação, os
procedimentos e orientações técnico-operacionais

constantes da demanda da SECRETARIA DE SAÚDE:

c) Comunicar ao gestor deste Contrato, de forma clara e detalhada,
todas as ocorrências anormais verificadas na
execução dos contratos, bem a mudança de endereço de suas instalaç
ões físicas;

d) Conduzir a execução do contrato pertinente ao objeto do present
e em estrita observância à legislação Federal,

Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitá
rias;
e) Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas
e condições previstas no edital, inclusive
com as prescrições da Lei nº 8.666/93, respondendo civil e
criminalmente pelas consequências de sua
inobservância total ou parcial;
f) Aceitar nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos
ou supressões que porventura se fizerem
necessários, a critério exclusivo da SECRETARIA DE SAÚDE;
g) Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique;
h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela SECRET
ARIA DE SAÚDE, incluindo dados técnicos e
operacionais sobre o objeto;

i) Adequar, por determinação da SECRETARIA DE SAÚDE, qualquer serviço
que não esteja sendo executado de

acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente
se espera, até o prazo máximo
corridos;

de 03 (três) dias

j) Não subcontratar o objeto do contrato, no seu todo, sob qualquer
hipótese. A subcontratação parcial somente
será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa da SECRETARIA
DE SAÚDE;
|) Executar os serviços de acordo com as seguintes exigências:
a) O credenciado terá a obrigatoriedade de realizar os serviços
nos locais determinados pela SECRETARIA DE
SAÚDE*+++*, resguardada a análise de conveniência e oportunidade
do(s) Secretário(s) Municipal(is), a ser
realizada nos dias e horários estipulados pelas mesmas.
b) Prestação dos serviços levará em conta as determinações e orienta
ções da SECRETARIA DE SAÚDE, tudo em

conformidade com o Projeto Básico/Termo de Referência em
anexo do edital.

c) Após assinatura do termo contrato, será definido os locais para a execuçã
o dos serviços em consonância com as
necessidades da administração pública:
CLÁUSULA SEXTA -DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. O valor do presente contrato é de R$

(

).

6.2. PREÇOS: Os preços a serem pagos levarão em
conta os valores já previamente fixados no Projeto
Básico/Termo de Referência, bem como, a incidência de
todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais, desloc
amentos de pessoal e material, custos e demais
despesas previsíveis que possam incidir sobre o objeto, inclusiv
e a margem de lucro.
6.3. PAGAMENTO: O pagamento será realizado após o adimpl
emento das obrigações, até o 10º (décimo) dia do
mês subsequente ao adimplemento da obrigação, observadas
as disposições editalícias, através de crédito na

Conta Bancária do Contratado.
6.3.1. O pagamento será realizado

MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE.

mediante

a documentação

exigida

pelo setor competente

da PREFEITURA

6.4. REAJUSTE: Os valores constantes das propostas não sofrerã
o reajuste.
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6.5. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área
econômica extraordinária e extracontratual,

poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada
tal situação e termo aditivo, ser
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal
n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste contrato correrá
à conta de RECURSOS

SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, na seguinte classificação orçamentária:

ua

Orgão

.

idade

Uni ad € |Orçamentária.

a

.

o

Projeto/Atividade

Fonte

El

ORDINÁRIOS

da

to de

emento
Despesas

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções
dos artigos 86 a 88 da Lei
8.666/93 e suas demais alterações.
9.2 — A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
9.2.1 - Advertência
9.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:

9.2.2.1- multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por
dia de atraso na prestação dos
serviços, contados do recebimento da ordem de serviços/autorização de fornecim
ento no endereço constante do
cadastro ou do contrato, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
9.2.2.2- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese
de atraso superior a 30
(trinta) dias da execução dos serviços;
9.3- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtorn
os ao desenvolvimento do
fornecimento/realização dos serviços, às atividades da administração, desde que não
caiba a aplicação de sanção
mais grave, ou descumprimento por parte do grupo de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, no

contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangida
s nos
aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93,
alterada

sub itens anteriores, serão
e consolidada, as seguintes

penas:
9.3.1- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto
da requisição, ou do valor global
máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
9.4 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedime
nto de contratar com a Prefeitura de
SOLONÓPOLE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicação
das seguintes multas e das demais
cominações legais.

9.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administração Municipal, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilita
ção, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
ça

Fi
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Logo que acuse o recebimento de comunicação do CREDENCIANTE acerca de
glosas e penalidades a
CREDENCIADA poderá interpor recurso:
a) ao gestor deste contrato, no caso de glosa na nota fiscal/fatura, no caso de aplicação de penalidad
e; apreciado
em instância única, quando não reconsiderada a decisão.
Parágrafo Primeiro - Caberá à CREDENCIADA recorrer, a contar da notificação feita pelo CREDENCI
ANTE, nos

seguintes prazos:

a) 30 (trinta) dias corridos, no caso de glosa na nota fiscal/fatura;
b) 3 (três) dias corridos, no caso de aplicação de penalidade.
Parágrafo segundo - Compõe a comunicação mencionada no parágrafo anterior, documentação
detalhada,
indicando os itens que foram objeto de glosa, bem como os motivos de interesse público que
moveram a
autoridade pública a praticar tais atos.
Parágrafo

Terceiro

- Findo

o

prazo

estabelecido

nos

incisos

acima,

importará na aceitação das glosas ou penalidades aplicadas.

a

não-manifestação

da

CREDENCIADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O

inadimplemento

de

cláusula

estabelecida

neste

contrato,

por

parte

da

CREDENCIADA,

CREDENCIANTE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebiment
o.

assegurará

ao

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, constituem motivos
para a
rescisão deste contrato:
a)

atraso

injustificado

na

execução

dos

serviços,

bem

como

a sua

paralisação

sem

justa

causa

e

prévia

comunicação ao CREDENCIANTE;
b) cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representan
te do
CREDENCIANTE.
Parágrafo único — Nos casos em que a CREDENCIADA sofrer processos de fusão, cisão ou incorporaçã
o, será
admitida a continuação da presente contratação desde que a execução do presente contrato não seja
afetada e
desde que a CREDENCIADA mantenha o fiel cumprimento dos termos contratuais e as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Ao CREDENCIANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso
| da Lei nº

8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo
do mesmo artigo, bem
como as do artigo 80.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá prazo de vigência e de execução de 12 (DOZE)
conforme estabelecido na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

MESES,

podendo

ser prorrogado

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
A CREDENCIADA se responsabilizará civil, penal e administrativa
mente pelos serviços que vier a prestar,
obrigando-se a ressarcir qualquer dano causado ao CREDENCIANTE,
aos usuários ou a terceiros, seja por prática
de ato de sua direta autoria ou de seus empregados ou preposto
s.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
Em

nenhuma

contrato.

hipótese poderá a CREDENCIADA veicutar publicidade acerca da prestaçã
o a que se refere este

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicam-se à execução do presente Contrato as Leis nº 8.666, de
21 de junho de 1993; nº 8.078,
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor
e demais normas legais pertinentes.

de 11 de

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DO ACOMPANHAMENTO |
O CREDENCIANTE acompanhará a execução do presente Contrato, orientan
do, fiscalizando e intervindo, no seu
exclusivo interesse, a fim de garantir o exato cumprimento de suas cláusulas
, por meio de gestor especificamente

designado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
SETTE

DER EEE
PREV TESTAR

Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, é
competente

o foro de SOLONÓPOLE

conforme artigo 55 no & 2º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada
e consolidada.

— Ceará,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PREMEIRA - DA PUBLICIDADE
Conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93
em combinação com o que dispõe as
normas lia
SS
he a
de pe a
te
Justas e Credenciadas, as partes assinam o presente instrumento em
3 (três) vias de igual forma e teor.

SOLONÓPOLE-CE, de

de

A ao ode ade ae aj aj ade de do ne ade de je e ae le ee

CONTRATANTE

CPF nº
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
2.

CPF Nº
CPF Nº
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AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-CR
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole,
torna público que durante os dias 15
DE DEZEMBRO

DE 2021 A 17 DE JANEIRO

DE 2022

DE 07:30 H ÁS 11:30 H E DE 13:00 H ÀS 17:00 H na sala da

Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330 — Centro —
Solonópole-CE - CEP Nº 63.620-000,
receberá a documentação exigida do CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-CR, cujo
objeto é o CREDENCIAMENTO PARA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DIVERSOS
, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE,
CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO

DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. O Edital e seus anexos poderão ser adquirido
s junto à Comissão de Licitação
no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, nos horários acima
citado. Solonópole-CE, 14 de
Dezembro de 2021. Gerusa Dantas Vieira, a Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

VNSS

PUBLICAR NOS SEGUINTES VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO NO DIA 15 DE DEZEMBR
O DE 2021:

DIÁRIO OFICIAL DA
DIÁRIO OFICIAL DO
DIÁRIO DE GRANDE
QUADRO DE AVISO

UNIÃO.
ESTADO.
CIRCULAÇÃO.
DA UNIDADE GESTORA.

Solonópole-CE, 14 de Dezembro de 2021.

esiroflego

8 /ndve

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rua Dr. Queiroz Lima, 330, Centro, Soionópole - CE, 63.620-000.

CNPJ: 07.733.256/0001-57 | Fo
(88)
ne
3518:
1386 |

CRER

www.solonopole.ce.gov.br
ones ana res ns

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção 3

ISSN 1677-7069

PREFEITURA MUNICIPAL DE SGLONÓPOLE
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2021-CR
A Comissão

Permanente

Nº 235, quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE VÁRZEA ALEGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.12.14]

torha público que durante os Cias 15 de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de 2022 de

A Pregoelra

oficial do

e
&

a vi

de Licitação da Prefeitura Municipal de Solonópole,

Município

de Varzea Alegre,

E
El
á

Estado

do Cear,

torna

07:30h às 11:30h e de 13:00h às 17:00h na sais da Comissão de Licitações, tocalizada
na

público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, através da plataforma

Rua

www bilorg.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame Heitatórios

Dr. Queiroz

Lima, 330 - Centro - Solonópole-CE - CEP

documentação

exigida

Credenciamento

do

para

destinados

ao

Soionópole,

contorme

Credenciamento

contratação

atendimento

das

de

Nº

serviços

cemandas

de

da

projeto básico/termo

cujo

profissionais

Secretaria

de

Nº 63.620-000, receberá

002/2021-CR,

de Saúde

referência em

objeto

autônomos

do

a

é

o

diversos,

Municipio

de

anexo do edital. O Edital e

seus anexos poderão ser adquiridos junto 3 Comissão de Licitação no endereço
já citado,
a parir da publicação deste Aviso, nos horários aclma citado.

modalidade

Pregão

combustíveis

14 de

GERUSA

Dezembro

DANTAS

de 2021

do tipo eletrônico,

destinados ao atendimento

VIEIRA

editals

nos

referente

53

Licitação

na

mocalidade

engenharia

para a execução da obra de pavimentação

diversas

celebrado

ruas

com

no

Município

3 União,

de

Umari/CE.

por intermédio

em

Tomada

de

pedra tosta com

nos termos

do

Ministério

da

Proposta

do

Ferreira.

até

31/12/2022.

Umari/CE,

Signatários:

14 de dezembro

Cristiano

Preços

da

Slva

n. 058772/2018,

Reglonal,

e Gabriel

Araújo

de 2021.

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE URUOCA

nº.

0010312.2021

PAVIMENTAÇÃO

Objeto:

CONTRATAÇÃO

ASFALTICA

EM

RUAS

DO

URKUCCA-CE. Abertura dia 30 de dezembro
Prefeitura Muniapal

E

localizada

na

DE

DE

PREGÃO

ELETRÔNICO

a Tomada

PARA

PARACUA

de Preços

EXECUÇÃO

NO

MUNICIPIO

Nº 2021.11,23.1

Partes: o Município de Várzea Alegre, através Es Secretaria de Assistência Social, Segurança
Alimentar

e Trabalho

e a empresa

GOMES

DO

NASCIMENTO

em Família na Assistência Social, para realização das confraternizações de encerramento

Trabalho do Municipio de Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital
Valor Total: R$ 259.294,00

(cento

e cingúenta

e nove

e quatro reais), Vigência do Contrato: 31 de dezembro

Siebra

Leite Aquino

e Izaura

Gomes

do

Nascimento

Prefeitura

Pessoa

EXTRATO

DO CONTRATO

Nº 2021,12.10.2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.11,23.1

Anta,

419,

Centro,

Uruoca-CE,

Informações:

Gs empresa

para prestação de serviços na realização do Evento

REGIA ALBUQUERQUE

SILVEIRA

Municipio

Presidente da CPL
MUNICIPAL DE VARIJOTA

Municipal

de

Cadastramento

das

Eletrônico

029/21-PE-DIV,

LANCES:
Edital
ainda

dia

28

poderá
no

de

Castelo

às

Propostas

ce
do

ge

Varjota-CE

Q8h
de

Preços

cujo

Dezembro

de 0Sh

Branco,

de

de

Convocatório.

é

c

Registro

Varjota-CE.
às 09h

à

Nº

na Sala

1744,

da

a

partir

tHorário
ou

Comissão

DA
de

do

Preços

DE

DISPUTA

- DF).

O

Licitação, situada

EXTRATO

e
das
DE

Referido
ou

na Avenida

PREGÃO

Partes:

ELETRÔNICO

Nº

o Município

Segurança

Alimentar

FRANCISCO

CESAR

de

Dezembro
FARIAS

Pregoeiro
Este documento pode see verilicado no endereço atoteinico
trtg:
in garbe
/fenv
vutenticidade,
es
html, pelo código 05302021121506274

CE,

DE

de

2021.

AQUINO

DO

conforme

Alimentar e Trabalho do

especificações

constantes

e noventa

no

Edital

e nove reais é

Alegre.

e Trabalho

é a

empresa

para

prestação

empresa

Natal

na

Assistência

Família

encerramento
Segurança

das

atividades

Alimentar

novecentos

e

e

noventa

2021.SignatáriosiSyene

Nascimento.Data

através

Social,

anuais,

Trabalho

constantes

Nº

2021.12.10.3

2021.21,23.1

de

em

CONTRATO

de Várzea

Objeto:Contratação

especificações
24

-

Contrato: 10 de dezembro de 2621,

Acampamento.

Varjota-CE,

Alegre

Valor Total: R$ 11.299,98 (onze mil duzentos

o

Futuras

Wwww.tem.ce gov.br/licitacoes
de

15-

Pregão

necessidades

SESSÃO
Brasilia

aq

para

as

dia

disponível

referentes

atender

INÍCIO

no Srte: vawwbllorg.br

às 14h

que

de

Várzea

Cavalcante Siebra Leite Aguino e Ana Maria Batista dos Santos. Data de Assinatura
do

de Brasília-DF) estará

destinados

2021,

público

de

noventa e oito centavos). Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2021.Signatários:Syene

no Site: wywwbilorg.br,

Objeto

Municipia

torna

(Horário

Combustíveis

ser adquirido

horário

Presidente

2071,

Aquisições

Natal em Família na

Assistência Social, para realização das confraternizações de encerramento das atividades

Dezembro

Secretarias

de

Alimentar e Trabalho e à empresa ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS. Objeto:Contratação

Rua

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/21-PE-DIV

diversas

de Oliveira Data

de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo

PREFEITURA

Eventuals

e

Assinatura do Contrato: 10 de dezembro de 2021,

anuais, através da Secretaria de Assistência Soclal, Segurança

NS

mil duzentos

de 2021.Signatários:Syene

Partes: o Municipio de Várzea Alegre, através da Secretaria de Assistência
Social, Segurança

SONIA

de

OLIVEIRA,

de 2071, 11:00 horas, na Sala de Licitações da

pimulicitaçaoPhotmail.com.

A

DE

das atividades anuais, através da Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar
e

DE
DE

IZAURA

Objeto:Contratação de empresa para prestação de serviços na realização do Evento Natal

Cavalcante

EMPRESA

DISTRITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2021.12,10.1

noventa

Uruoca-CE, através da CEL, torna público

BEZERRA

Pregoeira

Convocatório.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0010812.2021

O município de

FERNANDA

nº

rejuntamento

Desenvolvimento

Rodrigues

eletrônicos:

Informações

Várzea Alegre - CE, 14 de dezembro de 2021

representado pela Caixa Económica Federal, conforme especificações constantes no
Edital
Convocatório. Valor Total: R$ 431.650,23 (quatrocentos e trinta e um mil seiscentos
e
cinquenta reals e vinte e três centavos), Prazo de Execução: 06 (seis) meses,
Vigência do

Contrato:

endereços

poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 9 9839.7074.

2021.05.14.1, Partes: o Município de Umari, através da Secretaria Minicipal
de
Infraestrutura e a empresa G Araujo Ferreira - ME. Objeto: Contratação
de serviços de

em

do

blLorg.br ww tee.ce.gov.br/licitacoes, wyw.varzeaalegre.cegov.br.

MARIA

Contrato

de

a partir do dia 16 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. Maiores informações
e entrega

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMAR!
EXTRATO DE CONTRATO
de

é a aquisição

de diversas Secretarias

2021, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais
ocorrerá

ww

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Extrato

cujo objeto

das necessidades

9

Município de Várzea Alegre - CE, com abertura marcada para o dia 28 de dezembro
de

de
Solonópole-CE,

nº 2021,12,14.1,

*

ein

do

da

de

para

através
Município

Cavalcante

Vigência
Siebra

do
Leite

serviços

da
de

de assistência

PROMOÇÕES

realização

no Edital Convocatário.
reais),

Secretaria

HYPER

na

das

E

realização

do

de

Assistência

Várzea

Alegre

- CE,

Contrato:
Aquino

e

de Assinatura do Contrato: 10 de dezembro

R$ 8.990,00
31

LTDA.
Evento

confraternizações

Secretaria

Valor Total:

Social,

EVENTOS

de

Raimundo

de

Social,

conforme
(oito

mit

Dezembro

de

Fernandes

do

de 2021.

Documento asinado digitulmente contorme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.
aque insttui à Infraestrutura de Chaves Búblicas Brasileics - ICP-Brasil.

ICE
=

a
PágNA Ros

SIRO O

jEstádo do Ceará - Prefeitura Runicipaldo Itapajé-- Pregão Eletrônico nº 04.41.2021,0
2-

“IBRPE,. À Prefoitura Municipal de ttapajé toma público, para conhecimento
de todos a
impugnação apresentada pela empresa Multileser Industsial S.A.
nos termos Pregão.
falnarasp

hiildade da Secretaria

da Ed

altarando-sa

Y

a

descrição do Item 119580. Floa

da Municipio de Ifapajé-CE
seu
,

Eletrônico nº 04.11.2021.02-SRPE;, tendo como objeto: Futura e Eventual
contratação para
aquisição de fable! com wi-fi, 32 GB para atender as necessidades dos alunos
cy ensino

und

Provimento de impugnação trora ap

remarcada nova data para ebaitura das propostas, sendo dia 29 da dezembro
de 2021 às
99:00 horas € infelo de disputa de preços no dia 29 de dezembro de 2021,
as 10:00 horas,

de

Mai

Avi.

do P,

7

[47

o toma público para conhecimento
con
dos interessados que O Pregão E

queira
de

> Nó)

ira

Ê,
Per
lodas as
demais condições inaltoradas Hapajs-CE, 14 de dezembro de 2021,
[Cemanto Fernandes da Rocha Pinheiro - Pragosiro, -

postome

Estado do Ceará- Prefeitura Municipal
10,010/2021,
utet
cujo otijetaé Registra de Preços visando acc
çã
presa
quisiç:
de insumos pétreos (pó de pedra, brita e areia do campo), para Usina de Asfaltop é o Pátio
de
faniutenção, de t
ssa da Secretaçia de Infraestrutura, Mobilidade 6 Desenvolvimento.
fo
do Municlplo dê Maracanaú-CE, tudo conjormo especificações contidas
Termo de).
teferância constante das Anexos do Edilal, fica Revogado, por determinação dano autoridade
Uperiornos
do art. 49 da Lein*terma
B.666/93. APregoeira.
s

Estado do Coará - Prefeitura Municipal de Jardim - Avise de Recurso ta Fase
de Julgamento!

o Propostas - Concorrência nº,2021.09,01.1. ACPL da Prefeitura Municipal de Jardim/GE,
nó

Julgâmianto

de

tiso de sun3 atribuições legais, forma público, para conhecimento dos Interessados, que
a empresa
Tal Eletrificações
Construções
é S:
iços EIRELHing
dminisi
dentro do

prazo legal contra o julganianto na asa de
propostasjunto ao P
modalidade Concorrência nº 2021.09.01,1. Matoros informações
na
, sede da Comissão de

13 de

Licitação, sito na Rua LeonetAlancar,nº 347, Centro, daCigado de JardinyCE, de segunda a sexta.

Dazenabro dá 2021, Alberto Pinhóira Torros Neto- Presidente (ta Comissão colei ação,

leira, no horário de 08:00h às 12:00h cu pelo telefone (88)3555-1295. JardimiCE,
trauçuba- Aviso de Licitação Predio
he 2021 «12.40.02, A Prefeltura Municipat detrauçuba, torna público que'se encontra Elerôni
à Sispasição

fossados à Ediistdo Pregão Eletrônico Nº 2021,12,10,02,

quo tam como objeto
à aquisição:
da 2
fhás dé ar
condicionados
para
a
l
as
necassidades-d
a
Secretaria
do Educação da
Município
de IraugubaiCE, confonrie especificação contida ros anexos do edital, O recebimento; .
das propáósias, através do sita da Bolsa de Licitações e Lellãos — BLL,
dar-se

Azevedo Mesquita
- Pregoeiro.
:

o

u

se-à a partif das
17n00mln'dodia 16/12/2021
até ,
às 17h00min
do dia 11/01/2022.
Data
de
Absituraiías
12/01/2022 às OBh00min. O Edita) estará dispanível nos sites: vomudlicompr Propostas:
asorgbr ou
wvítco.ce.gavbr, & partir
da data da publicação deste Aviso. lrauçubalCE, 14 de d
bra de
2021,
Jayson Mota

Estado do Ceará: Prefeitura Municipal deh raiiçuba «Aviso de Licitação. À Prefeitura Municipalde|
reuçuba comunica nos interessados que fará realizar fcitação na modalidade
Pregão Presencial
rezo do 12 (doza) meses, para futura e eventual Aquisição de água adicionada de sais
parasuprir as

de
Nº, 2021,11.25.02, do tipo Menor Preço (Por Lote) para à Registrade Preços, consignado em Ata, pelo

nto of.

RE!

SE

Uraprisipau

uva

E

Pata

Curtuna,

HR eia

"

vo tsinasau

Vo teicage

do-Geará « Prefeitura Municipal de Santana do Carisi — Tomada da Praços nº

situada pa Praça São Francisco, S/N. Comunka, ainda, que a abertura dos envelopes das
própostas da preços será realizada no dia
20 de dezombra de 2021,às 0S:O0 horas. Salitre/CE, 14
a dozembro de 2021, Thamiris Poretra Silva- Presidenta da Comissão de Licitação.
fps

O 7. 42.2021,01-TP. À Prefeitura Municipal de Santana do Canti-CE toma público que fará

de drenagem

do Município de

licitação nã modalidade Tomada de Preços, cujo objeto éa contratação de empresa para serviço

Santana do Carli-CE; tipo menor preço, com data de abertura marcada para q dia 30 de

dé conservação do sistema viário urbano, rutal e do

dezembro de 2021, às 09:00 horas na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Dr. Plácido
Cidade Nuvans; 387, Centro, Os Interessados poderêo obter informações ttotalhadas
no Selor

bro de 2021. iiçhele Ferreira Gonçalves+ Presidente,

.

da Comissão de Licitação, em dias de expedisnte normal. Santana do Carhi-GE, 14 do

Jp

Prosidento da Comissão Permartante de

Estado do Ceará » Serviço Autôhomo da Agua e Esgoto - SAAE ds QUiXeIs = Aviso de

Leitação - Tômacda do Progos Nº 2021.12,14.17 0

tlcitação — CPL do SAAE de Quixaiô, toma público, que será. realizado Certame Licitatório na
modalidade Tomada de Preços, tombada sob nº 2021.12.14.3. Objeto: Contratação dé pessoa

jurldicaltisica para prestação de serviços no apoio administrativo, compreendendo consultoria

fácnica, astentação e acompanhamento
dos procedimentos inerentes
à
contratação
pública,
bem coma
na definição de demandas de bens, pródutos e serviços, junto 20 Serviço Autônomo
ds Água e Esgoto— SAAE dé QuixalS/CE;, Data Ehorário da aberiura: Dia 31 da dezembró
de
202%, às 08h0Gmin. Em virtude dá pandemia da"Covid-19, a CPL. recebara os envelópes de

da Comi

forma ocganizada, sendo polida a entradá de apenas um representante por vez para efetuar
, ja entrega, com o intuito de evitar aglomeração, Os Interéssados poderão ler e obter o texto
fintegral do edital é todas as informações sobre 'à licitação através-da endereço eletrônico:
wrvetoo.ce.govidr ou no SAAE de Quixelô, situado à Rua Monsentior Coelho, nº. 125, Centro,
Quixeló'CE no horário de 08:00 às.12:00hrs. Informações pelo telefone (88) 3579-1163,

Quixelo/GE, 14 de dezembro de 2021, Assis Peraira do Lima — Prasidonte
[Permanente do Licitação do SAAE. |
z

para prestação de"serviços técnicos" especializados”
ra área de angerihariá esétrica

Estado do Ceará » Município de Igiatu— Serviço
Autônomode
;
Avtôt
de Aguaé Esgoto
» Julgarmento|
da ttabilitação « Tomada: da Preços Nº TP:001/2024 “SAAE, Objeto: Contratação de pessoa

juridica

vis
7 a oliboração dei guditoras é laudos técnicos, madlanto a conferência das fatúras de
enórgia elétrica, elaboração de memorial de cálculo de consumo, potência e demanda dg
ônergia, verificação do
modelo tarifário aplicado
ert
cada
unia
idora
de
energia
elótrica da responsabilidade do SAAE, com finalidade de redução de custos » repetição de
Indébito da cobranças indevidas. A CPL do SAAE de Iguatu, torna público aos fi
ésados
O
Resultado de Jul;
dos D
s de Habilitação da Tomada de Praço'Nº FP-001/2021-

SAAE. Após análise, a CPL doclaroi Inabilit
a empresa:
ada
GPMC Projeto
e Construcoes
s LTDA,
Insenita no CNP sobo Nº, 01,623.193/0001-08, Desta forma, R À
f
Ip

Ho Art. 109da Laine. 8,6661593,

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixetô Tâviso deLteitação - Pregar Eletrótico Nº
2021,12,144. À Progosira Oficial do Municipio de Quixelt/CE, toma público, que será-fêslizad

do

P
hs

tas;

Dia. 16 de dezembro

de 2021

to das propostas: Dia 28 dg d

bro

de Licitação - Pregão

17:00

horas.

de 2021 às 08:00 horas.

a partir das

k

QUARTA-FEIRA

WWWLOPOVO.COM.GR

FORTALEZA - CEARÁ « [5 DE DEZEMBRO DE 2021,
telefone (89) 4539-1221 e-mail ficiacasbardahoimalicom Ha RÍoICE, T4 de dezembro do |
2021. Francisco Nilton Moroira do Menezes -Prosidenteda Comissão do Licitação.

Estadu de Ceará » Profoifura tlunicipal da Baixio - Aviso da Juigamento
- Fase dê
Habilitação. A GPL toma público, que fora conciuldo o julgamento
raforente
à
faso
dé
habilitação do Certama Licitatório ria modalidade Tomada de Preços nº 2021.11.42.1, sendo,
seguinte: Empresas Habilitadas: 4 dg Fonte Range! ESREL, José Urias Filho-ME,
Pedro)
Gerterson Ferreira Felictangi Diniz Brasileiro, por cumprimento integral às exigências aditallelas)
Emp
Inabilitadas - S & T Construções a Locações de Mão da Obra EIRELI-ME, G7
Construções é Serviços EIRELI-ME, Cansei Construções Com grcio e Serviços LTDA-ME,AL:S
Construções, Serviças e Eventos EIRELEME, Al LConsinutora
LTDA-ME,
Senvcon,
Momentum
Construtora Limitada, Lider Construção e Serviços, Belirardo. Fóreira Silva-ME, X/E
Empreendimento EIRELI-ME, FF Empresndirmentos 6 Servços LTDA, Barbosa Construções
a

Serviços LTDA, Ecos Edificações, Construçõos e Serviços LTDA, M iinervino Nato
Ei
dimentos, Meta E
5 e Serviços da Locação de Mão-de-Obra FIRE:
ME, Abik Engenharia s Consultoria LTDA, foram impossibiitadas de participarem do certamia
por descumprimento ao item 3.2.6 do Edital Convacatério. Maiaras Informações
na séde da

:

-

.

:

CPL, situada no Centro Administrativa Clcaro Henrique Brasileiro, s/n - Centro, no horário do

08:00 às 12:00 horas. BalxtolCE, 14.de dezenibro de 202%. Francisco Nilton Moreira de

flenezes -Presifenteda PL.

Estado do Guará » Prófoltura Munlcipal de Balxlo - Extrato do Contrato «Tomada de Preços
Nº 2021,09.22,1. Partes: q Munioíplo de Baixio, alravós dota) Secretarlá Municipal da.

Administração 6 a eimpresalpessoa física Soluções Tecnologicas em Processamento de Dados

LTDA, Objetoi
A prásente ticitação tam por objetoà prestação de serviços espoclalizados a seram
prestados
na
údia e
Horia para o tratamento de dados da massa arquivista corá

ffomecimento de solução tecnológica em Sistema Informatizado de Gestão Arquivística do
Documentos — (SICAD) ICloud (Nuvem), 100% Web, em favor da Secretaria do Agrolnisiração da

Município de Baixia'CE, conforme especiicações constantes no Edilsl Convocalório: Valor Totãj.
do Contrato: R$ 62.400,00 (sessenta é dois mil quatrocentos reais). Vigência Contralual: 18

do

Contrate: 06 de dezembr
de 2021,
o

*|

Signatários: Giienda Maria Moura Ramalho.e Francisca Janaína de França Olivotra;

Data de Assinatura

mod:

le Toada

'do

Preços.
nº 2024,12.14:1, cujo objelo é a contratação ilé Serviços

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari = Avisé do Licltação.
A CPL da Práfeitura
Municipal
do UrmaniiCE; toma público gyo estará realizando; na Sua sode; Eoltação na

pecia
Ss a sérem presteidos na
Ssoria e
consuttoria jurídica, por Intermédio da,
Secretaria Munlcipal de Administração de Bmari/CE. Abertura: 41 dá dezombro de 2021 às

Sh00min. Meioros informações na sede da CPL, silo na Rua 03 de “Agosto, 200, Centro;
UmariCE,
pelo telefonaAnderson
(88) 3578-1161,
no. horário
12h. Umari/CE, 14 de
1
Bro dedqu 2021.€I
israe! Soares
«Prosldentedas Bhda àsCPL.

Nº14,12.0012021-55G, cujo objeto
é à Registro.

Municipal da Tauá, por melo de seu Pregosiro, toma público aós|

a abertura do Pregão Eletfr

A Prefeitura

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal da Tauá- Secretagade Segurança Cidadã- Aviso
dos

do Licitação.

de Preços para futuras é eventuals aquisições de fardamantos & acessórios, junto'a Secrótaria

Int

infeio da Sessão de Dispyia da Preços: 29 de dezembro de 2021, às 09h00min. Todos os

de Segurança Cldadá do Múnicipio de Tauá-CE. Início do Acolhimento das Propostas: 15 da
d
bro de 2021, às 17h30min; Final do Acolhimento das Propastas: 29 da dezembro de
2021, às 07h30min; Data da Abertura das Propostas: 29 de dezembro de 2021, às 08h00min;

horários dizem táspelto ao tiorário de Brasília, O edital complefo poderá ser adquirido em:

www bbmnetlicitacoes.com.br & Atips:Aioitaçoss.tco.ce.govbrindox,php/llcitacan/abertas
Tauá-CE, 14 da dezembro de 2027, Progosiro
Munt ipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal dê Solonópois » Aviso da Cradonciamento

001/2021-CR. A Comissão Permanente de Licitação dá Prefeitura Municipal dé Solonópala,

toma público
que
durante
as
dias
15
da
dezembro
de-2021
a
17
de
Janeiro
de
2022
do
07:30h
dá
t1:30h ade 13:00h às 17:00h na safa da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr, Queirdz
Lima, 330 - Centro — Solanópols-CE - GEP Nº 63.620-000, receberá a documentação
exigida
do Credenciantento.
Nº 601/2021-CR, cujo objeto é o Crekanciamento para contratação da
ia de Saúde do Município de Solonópols, conforme projeto básicoltarmo de referência

Serviços de profissionais autônomos diversos, destinados ao atendimento das demandas da

em anexo do edital, O Edital e seus anoxos poderão ser adquiridos junto à Comissão de
Licitação no endereçojá citado, a partir da publicação deste Aviso, nos horários acima citado,
Solonópote-CE, 14 de Dezembro de 2021. Gerusa Dantas Violra- Presidente da Comissão!

Parmanente dó Licitação.
mi
o
Estado do Ceará - Município ds São Gonçalo do Amarante L Aviso de Licitação - Preg
Eletrônico Nº 085.2021 — SRP, O Pregoeiro «o Municipio de São Gonçalo do Amarante/CE|

stender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social é do Fund

toma público para conhecimento dos-interessados a abertura do Pregão Eletrônico Nº
085.2021, - SRP, cujo objato é a seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando
futuras e eventuals aquisição de água adicionada de sais, com recargas de 20 litros pará:
4 [E

1254 (R-211), no hosário de 08:00 às 12:09hrs. PortelrasiCE, 14 do dezembro de 2021,
Maria Alino Mendes Santos -Pra ogira Oficial
do Municipio.

tEstado do Coará - P
Municipal
Independência, atiavés da Comissão Pi

Municipal de Assistência Social do Municl;
sonçalo doA
te/CE (exclusivos
pará).
ME/EPP). inícia do acolhimento das opostas de preços: 15/122021 às 17h30min. Data
dê
abertura das propostas de praças: 03/01/2022 às 09h30min, Para afeto desta llcitação deverá|.
os a retificação do Edital do Processo Licitatório na modalidade Tomada de, SN?

GM-TPOD2/21
cujo
, objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação do serviço:

- [era TEd

de independência.
À
Prefil
Muni"
ta de Licitaç
tema público
ão,
para cl

tas

Edital afravés dos endereços eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br,
licitacaoporteltas.com,br e ww tce.cs.gov.br. Informações. pelo telefone (88) 3657-|

iniciada sessão: Dia 28 de dezembro de 2021 às 09:00 horas - através do Portal
de C
p
“ jno site: wu licitacaoporsiras.com,br. Os inteiossados podarão obter O texto integral de.

Encerramento

olhimento des 1

“Jaque Será realizado Cortame E teltatório na madalidade Pregão Eletrânico. Objeto:
Ad
a rf tinados à
de combusti
frota de máqui
velcuios vingulad A falta
leipal
de PorteirasICE, conforme especificações constantes no Edita! Convocatório. Infeio de

Eletrônico Nº 2021,12.14.1. A Pregoeira Oficial do Município do Porteiras/CE torna público!

Estado do Cearã - Prefeitura Municipal de Porteiras-Aviso

Vamitco.co,gou.br. Informações pelo telefone: (98) 3579-4210. diixolôGE, 14 de Dozembro de
Jgg2a.
Eranei a Raquelda Oliveira - Pregoeira Oficial,
o
.

poderão, obter o texio Integrst da Esilal através dos endereços eletrônicos: bilcompras.coim e

acolhimanto das propostas!-16 de D

Certama. Liclatório ra modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Aquisição de
b
f
destittados
ao atendimento das necessidades da frota de veículos ofictais e locados é máquinas]
sadas-pert
tes às di
Sscratarias do Hunlciplo de Quixel6ICE,
conf
Edital
[2

deIreuçuba - CE. Credenci

Convocatório. Início de

:
idades
das diversas
Sacretarias
da Prefeitura Municipal de JrauçubalCE, comabertura parao
dia 29 de dezembr
de 2021,
o és 09h00min, na Sata de Certame, 3 Rua Wilmar Braga, Nº 507, Centro,
lrrug14ubáiC
de dezembro E,
da 2021, Jayson Mota Azevedo Mesquita -Pregosiro; *.

de água potável, para atender às necassidades das

do Município

Infraestrutura.

ro de , 2021 às s 17:00 horas, | '

Estado do Ceará - Prejeltura Municipaf do lrauçuba » Aviso de Licitação. A Prefoitura|

Abertura das propostas: 28 de Dezerabro de 2021 às 08:30 horás, Inicio da sossão de ispufa de
-Jpreços:
28 de Dezembro de 2021 às 09:00 horas, através do site
blicompras.com. Os nt
sados

Municipal de Iratiçuba comunica aos interessados que fará realizar fcitação nã modalidade
Pregão

fomeci nt

Comunidades Rurais & Repartições da Sacestaria da Saútis do Munkiípio de

seiviçõs de

Presencial
do Nº 2021.11.24.02, do tipo Monor Preço (Por Item) para à Contratação ve pessoa

física para prostaros
Escolas Municipáis,

Secretarias

stoue

de).

lrauçuta CE, do responsábilidade "das diversas Secrélarias, com abertura no dia 28 del.
dezembro de 2021, às G9h0Omia, na Sala de Cortamo, à Rua Weimar Braga, Nº-507, Centro, | -

14 de dozembra da 2021. Jay son Mota Azevedo Mesquita -Pregoeiro.
Elrauçuba/CE,
r
m
é
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba — Aviso de Editaltio Crotenci
t
Nº 007/2021" Diversas Sacretarias/PMI,
O Municipio de. lrauçuba toma públic
o Editalo

de di

fredenciamenton* 007/2021, que tem como objeto o Credenciamentode profissionaisdiversos;,
para prestaçãods serviços como: pedreiro servente, pintor, suldadore calcetairo, paraatendera!

damanda

Recebimento da Documentação: Dias 23 a 30 de dezembro de 2021, de 08h00minas 12h00min

lradaSilva-S

é de 14h00min às f7hoQmin. Local do Gredenciamento: Sala de Licitação do Centro
Administrativo, situada à ria Walmar Braga, Nº 897, Centro, IrauçubalCE, traugubaicE, 14 de
jitezambrode 2021. Marcos Thiago F:

Estado do Ceará - Prefoltura- Municipal de Horizonto «Aviso de Lloitação - Pregão Eletrônico
Nº 2021,14,3041 - SRP, Julgamento: menor preço por lote, Registro ge Preços visando futuras |
e.
taventuais aquisição de mudas de árvores. flores. aetubas. ferfilizantas a mataciate nara fatdina

GRENDENE S.A. Companhia Aberta - CNPJ nº. 89.850.341/0001-60 - NIRE rº,
23300021118-CE
AVISO AOS ACIONISTAS - 4º Distribuição antecipada de dividendos do exercício
de 2021

PA
&

á
em
Comunicamos aos Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião
realizada em 13 de dezembro de 2021, deliberou e aprovou id referendum
"
da Assembleia Geral Ordinária que

apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
de
extraordinário, a 4º distribuição antecipada de dividendos referentes 20 saldo disponível no período
até 30/11/2021, no valor de R$71.65
e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quarenta e quatro reais e noventa
e um centavos), cabendo aos acionistas titulares de
9 valor de R$0,079441975 por ação. (excluídas as ações em tesouraria). que serão pagos aos acionistas a partir
de 28/12/2021, sem
atualização monetária e não haverá retenção de Imposto de Renda. Farão Jus ao recebimento dos
dividendos antecipados, os acionistas
ordinárias (GRND3) inscritos nos registros da Companhia em 16/12/2021 (data do corte).
Desta forma, as ações GRND?

ao

2 21, em
ftêr)
3.0
:
àções o

retalidragã
dias Loo

o;
9 j

, oS/

Pá

passarão a ser negociadas exdividendo a partir de 17/12/2021, na B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcão. Esta distribuição de dividendos,
em caráter extraordinário, não representa alteração
na Política de dividendos da Companhia. Os acionistas receberão o crédito conforme cadastro fornecido
ao Banco Bradesco S.A, instituição depositária

das ações desta Companhia, e aqueles que possuem as ações custodíadas na B3 terão seus créditos
repassados pelos respectivos

agentes de custódia, a
partir da data de início do pagamento. Os acionistas com cadastros desatualizados é que não contenham
o número do CPF/CNPJ, ou opção de crédito
bancário, terão os seus créditos depositados após a regularização cadastral, a qual poderá ser feita em
qualquer agência do Banco Bradesco S.A. Sobral CE, 13 de dezembro de 2021. Alceu Demartini de Albuquerque - Diretor de Relações com Investidores. Grendene
S.A.
deh

eokok aecor

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Errata do Objeto
- Pregão Eletrônico Nº 1312.01/2021. A Pregoeira torna público que
no próximo dia 28 de Dezembro de 2021 às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto
é: onde se lê: “contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de licença de uso (arrendamento) e manutenção de sistema informatizad
o integrado de contabilidade. Portal de Transparência e
Lei de acesso à informação,

licitação, patrimônio e almoxarifado”. Leia-se: contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de licença de uso
(arrendamento) c manutenção de sistema informatizado integrado de administração tributaria, nota fiscal
eletrônica, folha do pagamento c Portal do Servidor
tcontracheque online), junto a Prefeitura Municipal de São Luís do Curu-CE. Recebimento
das propostas: Início 15.12.2021 às 17h:30 até 28.12.2021] às
08:00h. Data da sessão: 28.12.2021, às 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos portais: bttp://www-te
e.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luis do
Curu, 15 de Dezembro de 2921. Susane
Silva Castro - À Pregoeira.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de J ulgamento - Fase de Habilitação. A CPL
torna público, que fora concluído o julgamento
referente à fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2021.11,12.1,
sendo o seguinte: Empresas Habilitadas: J de Fonte
Rangel EIRELI, José Urias Filho-ME, Pedro Gerferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro,
por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas
Inabilitadas - S & T Construções e Locações de Mão de Obra EIRELI-ME, G7 Construções e Serviços
EIRELI-ME, Consel Construções Comércio e
Serviços LTDA-ME, A.L.S Construções, Serviços e Eventos EIRELI-ME, A.LL Construtora LTDA-ME,
Servcon, Momentum Construtora Limitada, Lider
Construção e Serviços, Belirardo

Ferreira Silva-ME, X7E Empreendimento EIRELI-ME, FF Empreendimentos e Servços LTDA,
Barbosa Construções e
Serviços LTDA, Ecos Edificações, Construções e Serviços LTDA, M Minervino Neto Empreendimen
tos, Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de
Mão-de-Obra EIRELI-ME,

Abik Engenharia e Consultoria LTDA, foram. impossibilitadas de participarem do certame por descumprimen
to ao item 3.2.6 do
Edital Convocatório. Maiores informações na sede da CPL, situada no Centro Administrativo Cicero Henrique
Brasileiro, s/n - Centro, no horário de 08:00
às 12:00 horas. Baixio/CE, 14 de dezembro
de 2021. Francisco Nilton Moreira de Menezes - Presidente da CPL,
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Cancelamento de Publicação. O
Município de Baixio/CE, através do Presidente da
Comissão de Licitação, torna público

que fica desconsiderada à publicação do Aviso de Licitação, onde refere-se a Tomada de Preço
Nº 2021.12.03.2,
cujo objeto tratava-se da Contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de recursos
humanos, acompanhamento das rotinas do setor pessoal,
elaboração da

folha de pagamento, geração de arquivo do SIM, informação a Previdência Social — GFIP/e-Social, junto
as Unidades Gestoras da Prefeitura
Municipal de Baixio/Ce, publicado no dia TO de dezembro de 2021 no Diário Oficial da União — DOU,
Diário Oficial do Estado— DOE e no Jornal O Povo.
Motivo: Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente as especificações do Termo de Referência,
com isso poderia causar a administração futuros
problemas junto a execução
dos serviços a serem contratados. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3539-1221,
e-mail: licitacaobaixio(s
hotmail.com. Baixio/CE, 14 de dezembro de 2021. Francisco Nilton Moreira de Menezes
— Presidente da Comissão de Licitação.
ES
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Licitação. O Município de Baixio/CE, através do
Presidente da Comissão de Licitação,
torna público que estará realizando certame licitatório na modalidade Carta Convite nº 2021.12.06.1, cujo objeto é
a contratação de serviços de engenharia
para realizar reforma da Creche Maria Joaquina, no Sítio Jurema, estabelecida no Município de Baixio/CE, conforme
descrições constantes no Anexo 1
deste
Edital Convocatório. Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 23 de dezembro de 2021, às 08h00min, na sala
das sessões da Comissão Permanente de
Licitação. locaiizada no Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro. Centro, Baixio/CE. Maiores
informações e disponibilização do edita! no sítio

eietrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3539-1221, e-mail: licitacaobaixio
(Qhotmail.com. Baixio/CE,
96 de dezembro de 2021. Francisco Niltoa Moreira de Menezes — Presidente da Comissão de Licitação.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso.de Credenciamento Nº 001/2021-CR.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Solonópole,

toma público que durante os dias 15 de dezembro de 202] à 17 de janeiro de 2022 de 07:30h às 11:30h

e de 13:00h às 17:00h
na sala da Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330 —- Centro
— Solonópole-CE - CEP Nº 63.620-000, receberá a documentação
exigida do Credenciamento Nº 001/2021-CR, cujo objeto é o Credenciamento para contratação
de serviços de profissionais autônomos diversos, destinados

ao atendimento das demandas da Secretaria de Saúde do Município

de Solonópole, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital. O Edital
e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão de Licitação no endereço já
citado, a partir da publicação deste Aviso, nos horários acima citado.
Solonópole-CE, 14
de Dezembro de 2021. Gerusa Dantas Vieira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Bo
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Estado dg Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso de Licitação. O Município de Baixio/CE,
através do Presidente da Comissão de Licitação,
toma público que estará realizando certame licitatório na modalidade Carta Convite nº 2021.12.06.2,
cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia
para realizar reforma da Creche EL Shadai. estabelecida na Trav. José de Brito, Nº 50, Centro
do Município de Baixio/CE, conforme descrições constantes
no Anexo À deste Edital Convocatório. Tipo: Menor Preço. Data de Abertura: 23 de dezembro
de 2021, às 13h00min, na sala das sessões da Comissão
Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro,
Centro, Baixio/CE. Maiores informações e disponibilização do
edital no sítio eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov
br. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3539-1221, e-mail: lícitacaobaix
ioDhotmail.
com. Baixio/CE, 06 de dezembro de 2021.
Francisco Nilton Moreira de Menezes — Presidente da Comissão de Licitação.
Med
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Estado do Cezrá - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico Nº 28/21/PE-SS. O Pregoeiro da Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ipaporanga, comunica aos interessados que realizará
no dia 29/12/2021, às 13h00min, o Pregão Eletrônico nº 28/21 /PE-SS, para
aquisição de 02 (dois) veicules tipo firgoneta com carroceria em aço
ou monobloco e original de fábrica, O km, Air-Bag para os ocupantes
da cabine, freio
com (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação

ou do ano posterior, adaptado para Ambulância de Simples Remoção Tipo A,
conforme Termo de
Referência — Anexo I do Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/1993,
obedecendo ao disposto no art. 191 da Lei nº 14.133/2021. O edital e seus
anexos estarão à disposição dos interessados

nos sites www blicompras.org.br; licitacoes.tce.ce.gov.br éwww Ipaporanga
ce,gov.br. Ipaporanga, 14 de
dezembro de 2621, Paulo Renato Barbosa de Souza - Pregoeiro.
Reed

oa

dede

Usina Gomes S/A- CNPJ/MF nº 07.543.209/0001-30 - Comunicado de Homologação de Transferência de Cotas.
Comunicamos em segunda convocação
aos acionistas

da Usina Gomes S/A que o Sr. Joao Hudson Cameiro Saraiva, CPE nº 001.291.003-15, acionista, transfere
suas ações para o Sr Joao Luis
Gomes Saraiva, CPF nº 234.594.173-15. Não havendo oposição e nem interesse dos outros acionistas,
a transferência se perfaz alicerçada nos termos dos
Arts. 1057 e 1003 do Código Civil.

