GOVERNO MUNICIPAL DE

Barz
EDITAL CONVOCATÓRIO
TOMADA DE PREÇOS N. 2022.09.06.2

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro, designada através
032, de 03 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que receberá
horas do dia 26 de setembro de 2022, em sua sede na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, Barro/CE, os envelopes
contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope 01 e PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope 02,
relativo à Tomada de Preços n° 2022.09.06.2, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a escolha de empresa
para execução dos serviços objeto desta licitação, sob o regime de execução indireta, observadas as normas
e condições da Tomada de Preços, e as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, com
suas alterações posteriores, dando em seguida início à abertura dos envelopes.
Neste edital serão encontrados nomes, palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados abaixo:
1. CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Barro/CE.
2. PROPONENTE/INTERESSADO/LICITANTE - aqueles que participam desta Licitação.
3. CONTRATADA - a vencedora desta licitação.
4. CPL - Comissão Permanente de Licitação.
Integram o presente Edital, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Formulário de Proposta Padronizada
ANEXO III - Minuta do Contrato
1 - DO OBJETO
1.1 - Esta licitação tem por objeto a contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem
prestados no acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de
decisões, notificações, processos da execução dos contratos administrativos decorrentes de processos
licitatórios, junto às diversas Secretarias do Município de Barro/CE, conforme especificações apresentadas no
Anexo I deste Edital Convocatório.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Somente poderão participar desta licitação, as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura Municipal de Barro/CE, ou que atendam todas as condições de cadastramento da Prefeitura, de
acordo com o Art. 22, parágrafo 2o da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
2.2 - Poderão participar desta licitação firma individual ou sociedade comercial regularmente estabelecida
neste país, que satisfaçam todas as condições deste Edital de Tomada de Preços, especificações e normas,
de acordo com os anexos, parte integrantes do presente.
2.3 - Não será admitida a participação dos interessados sob forma de consórcio.
2.4 - Não poderá participar desta licitação empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração direta, por autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista e por
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
2.5 - A licitante que pretender se fazer representar nesta licitação, deverá entregar à Comissão, juntamente
com os envelopes fechados, original ou cópia autenticada de PROCURAÇÃO PARTICULAR E ESPECÍFICA
PARA O CERTAME, com firma reconhecida em cartório, caso contrário, deverá ser anexado documento que
identifique a assinatura do outorgante, ou PROCURAÇÃO PÚBLICA, outorgando amplos poderes para o
mandatário representar a licitante nesta licitação. Quando o representante for titular da empresa deverá
entregar original ou cópia autenticada do documento que comprove tal condição.
2.6 - Este Edital e seus Anexos serão fornecidos na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua
Alaíde Feitosa, n° 140, Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, mediante recolhimento da importância
de R$ 30,00 (trinta reais), que deverá ser paga junto ao Setor de Arrecadação do Município, através de
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Documento de Arrecadação Municipal - DAM. Este valor refere-se ao custo de cópia reprográfi
seus Anexos ou ainda de forma gratuita através do endereço eletrônico: www.tce.ce.qov.br.
3 ■ DA HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
As empresas interessadas habilitar-se-ão para a presente licitação, mediante a apresentação d
Documentos, os quais serão analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade:
PESSOA JURÍDICA
3.1. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
3.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de
seus administradores;
3.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em
exercício;
3.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
3.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
3.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
3.2.3 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (relativas à Dívida Ativa da União e Secretaria da
Receita Federal);
3.2.4 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
3.2.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;
3.2.6 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
3.2.7 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.2.8 - Certificado Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST;
3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:
3.3.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, não sendo aceito sua substituição por quaisquer
outros documentos;
3.3.2 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
3.4.1 - Comprovação de inscrição da Pessoa Jurídica junto ao Conselho de classe competente.
3.4.2 - Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos,
o seguinte profissional, destinado a compor a equipe técnica, para prestar os serviços do objeto desta
licitação:
a) Advogado, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de capacidade
técnica comprovada, para: acompanhar, assistir e subsidiar de informações pertinentes aos Gestores e
Fiscais de Contratos; Orientação à procuradoria jurídica do Município; Auxiliar na elaboração dos relatórios
quanto à execução dos contratos com seus respectivos números e objetos apontando as soluções para
regularização das faltas ou defeitos observados; Dar suporte na verificação da conformidade da prestação
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato; Prestar
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informações a respeito da execução dos serviços e de eventuais glosas nos pagamentoSçLdeYidos à3 2 ^
contratada, e quando cabível, manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas,yJerltfk oufros
—
constantes no Termo de Referência em anexo; Elaborar minutas de decisões, assim como^otificações
t
decorrentes de processos de contratações públicas, com toda a fundamentação jurídica peft+oente ao
procedimento administrativo a ser adotado diante da execução dos contratos, acompanhar, no ãfi
jurídico, os processos pertinentes aos Gestores e Fiscais de Contratos;
3.4.2.1 - Para comprovação a capacidade técnico-profissional, do responsável técnico (Advogado) constante
na alínea “a”, deverá ser apresentado, atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, com firma(s) devidamente reconhecida(s) em cartório, caso contrário, deverá ser apresentado
documento que identifique a assinatura do signatário.
3.4.2.2 Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante, no caso
de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, acompanhada da cópia do Livro de Registro de Funcionários ou Contrato de Prestação de Serviços,
com firmas das partes devidamente reconhecidas por cartório competente, caso contrário, deverá ser
apresentado documento que identifique as assinaturas dos signatários;
3.4.3 - Comprovação de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com firma(s)
devidamente reconhecida(s) em cartório, caso contrário, deverá ser apresentado documento que identifique a
assinatura do signatário.
3.4.3.1 - Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de
comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30,
inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1o, inciso I, da
Lei 8.666/1993) (Acórdão 927/2021 Plenário/TCU).
3.5. DECLARAÇÃO:
3.5.1 - Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII,
do art. 7o da Constituição Federal.
3.5.2 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93);
3.5.3 - Declaração de que a licitante concorda com todas as normas deste Edital e seus anexos.
3.6 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. A apresentação de
qualquer documento exigido nos itens acima em cópia reprográfica, sem a devida autenticação por cartório
competente, Servidor Público ou publicação em Órgãos da Imprensa Oficial, invalidará o documento, e por
consequência, inabilitará o licitante.
3.6.1 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma
que não conste previsão em legislação específica, os referidos deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90
(noventa) dias, contados até a data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado,
conforme legislação do órgão expedidor.
3.6.2 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de
inscrições.
A
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barro/CE
Tomada de Preços n. 2022.09.06.2
Razão Social da Empresa
Envelope n. 01 - Documentos de Habilitação
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ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
3.11 - Na forma do que dispõe o art. 42, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2 0 $ ^ alterada
pela Lei Complementar n. 155, de 27 de outubro de 2016, a comprovação da regularidade fiscal e trabafktsía
das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) somente será exigida para efeito de assinatura
do contrato.
3.12 - Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), por ocasião de participação neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
3.13 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
3.14 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei Federal n. 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
3.15 - Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências desta Licitação referentes à fase de
habilitação, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda,
serão inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que não apresentarem a regularização da
documentação de regularidade fiscal e trabalhista no prazo definido acima.
4 ■ DA PROPOSTA
4.1 - A proposta deverá obedecer às especificações desta TOMADA DE PREÇOS, bem como as
recomendações abaixo:
4.2 - Ser apresentada em papel timbrado da Prefeitura Municipal ou da empresa, redigida em português, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da licitante.
4.3 - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos da data marcada para seu
recebimento.
4.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS, nem preço
ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
4.5 - Declaração de que está de acordo com todas as exigências desta TOMADA DE PREÇOS.
4.6 - As propostas deverão também ser apresentadas em envelopes fechados, rubricados no fecho, contendo
o seguinte título:
A
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barro/CE
Tomada de Preços n. 2022.09,06.2
Razão Social da Empresa
Envelope n. 02 - Proposta de Preços
4.7 - As propostas deverão constar, ainda:
4.7.1 - Descrição completa dos serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação;
4.7.2 - Preço global por quanto a licitante se compromete a executar os serviços objeto desta Licitação,
expresso em reais em algarismo.
4.8 - Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as
despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
4.8.1 - Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
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4.8.2 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer in fra ç õ e s /^
4.8.3 - Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danbâ^jarejuízos£
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos sefcviços.'
^
5 ■ DOS PROCEDIMENTOS
V _
5.1 - Os envelopes 01 - Documentação e 02 - Proposta, todos fechados, serão recebidos pela Comissão no
dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital.
5.2 - Após o(a) Presidente da Comissão receber os envelopes 01 e 02, e declarar encerrado o prazo de
recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido e nem serão aceitos documentos outros que não os
existentes nos referidos envelopes.
5.3 - Em seguida, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitação. A
Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a idoneidade e a validade
dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão devidamente autenticadas
pelo Cartório competente ou por publicação oficial.
5.4 - Os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão, em seguida postos à
disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.
5.5 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se
sobre o seu acatamento ou não.
5.6 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o Presidente da Comissão fará diretamente a
intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, fundamentando a sua decisão
registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes declararem intenção de interpor recurso, a
fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com vista franqueada
ao interessado na presença da Comissão.
5.7 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no item
anterior será feita através de publicação em Jornal de Grande Circulação no Estado ou na Imprensa Oficial,
iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à
Comissão das razões e contra razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será
suspensa.
5.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e
horário em que dará prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com
a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através de publicação em Jornal de
Grande Circulação no Estado ou na Imprensa Oficial.
5.9 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre recurso interposto, a Comissão dará
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante inabilitada
mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.
5.10 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido envelope,
que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que
marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório.
5.11 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope 02. A Comissão conferirá se foram entregues no
referido envelope a Proposta.
5.12 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO. Inicialmente, serão examinados os aspectos
formais da Proposta. O não atendimento a pelo menos uma das exigências deste Edital será motivo de
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
5.13 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das demais licitantes não desclassificadas pela
ordem crescente dos preços nelas apresentados, sendo aquela que apresentar o menor preço global
declarada vencedora.
5.14 - Caso seja encontrado erro ou erros a Comissão promoverá desclassificação da proposta e fará a
mesma verificação com relação à proposta da licitante que apresentou o segundo menor preço global e assim
sucessivamente, observada a ordem crescente dos valores das propostas de preços, até que uma mesma
empresa tenha sua Proposta de Preços em conformidade com todos os requisitos do Edital.
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5.15 - Caso duas ou mais licitantes que não tenham sido desclassificadas apresentem suas propbstas com
preços iguais, a Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos ne
capítulo.
5.16 - A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá a
sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos
licitantes que participam da licitação.
5.17 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente da Comissão fará diretamente a
intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decisão e
registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intenção de interpor
ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estarão com
vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da Comissão.
5.18 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no
item anterior será feita através de publicação em Jornal de Grande Circulação no Estado ou na Imprensa
Oficial, iniciando-se no dia útil seguinte à publicação o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a
entrega a Comissão das razões de recursos a serem interpostos pelo recorrente. A sessão será suspensa.
5.19 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo Presidente da Comissão, na
presença dos prepostos das licitantes.
5.20 - A Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para outra
ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não abertos
deverão ser rubricados pelos membros e por, no mínimo, 2 (dois) prepostos de licitantes.
5.21 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação e as Propostas, solicitar pareceres
técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores subsídios para as suas
decisões.
5.22 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação.
5.23 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes 01 e
02 e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo
local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a publicação e
divulgação na mesma forma do início.
5.24 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.
5.25 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último.
5.26 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em não
havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às licitantes
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas.
5.27 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, após concluída a fase de habilitação, não cabe
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou
só conhecido após o julgamento.
5.28 - A Comissão verificará a existência de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), para
o cumprimento do constante na Lei Complementar n° 123/2006, procedendo na forma dos subitens abaixo.
5.29 - Caso a proposta classificada em 1o lugar não seja ME ou EPP, a Comissão procederá de acordo com o
seguinte:
5.29.1 - Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006), preferência de contratação para as ME e EPP.
5.29.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor
classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.
5.29.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.29.1, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em primeiro lugar e
consequentemente declarada vencedora do certame;
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b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 5.2£
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
___
5.29.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.29.2, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de preços, que deverá ser registrada
em ata.
5.29.5 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.29.6 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.29.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da Comissão.
Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.
6 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
6.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com classificação das
licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram.
6.2 - A Homologação desta licitação e a Adjudicação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de
preços seja classificada em primeiro lugar são da competência do(s) Ordenador(es) competente(s).
6.3 - O Ordenador competente se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer
escrito e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
7 ■ DA CONTRATAÇÃO
7 . 1 - 0 Município de Barro/CE e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da convocação para este fim expedida pela Prefeitura Municipal, sob
pena de decair do direito à contratação.
7.2 - A recusa injusta da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço constante de sua
proposta de preços.
7.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura
Municipal de Barro/CE especialmente designado.
7.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de Barro/CE anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
7.4 - O prazo para o início da prestação dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir
da data do recebimento da Ordem de Serviços.
7.5 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, convindo as partes contratantes, nos termos do Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.
7.6 - A prorrogação de prazo, prevista no Art. 57, inciso Jl, da Lei n° 8.666/93, deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pelo Ordenador da Despesa.
7.7 - Ocorrerá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem que
caiba à Contratada direito a indenização de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:
7.7.1 - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente;
7.7.2 - Cometimento reiterado de erros na prestação dos serviços;
7.7.3 - Decretação de concordata, falência ou dissolução da firma, ou ainda insolvência de seus sócios,
gerentes ou diretores;
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7.7.4 - Alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que
execução do contrato;
7.7.5 - Razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e dei
pela Prefeitura Municipal;
7.7.6 - O atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes dos serviços,
ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
7.8 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada pela autoridade contratante.
7.9 - É facultada à Prefeitura Municipal de Barro/CE, quando o convocado não assinar termo do contrato no
prazo e nas condições estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitação.
7.10 - A Prefeitura Municipal de Barro/CE poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de
serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los.
8 ■ DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - Obrigam-se a CONTRATANTE e CONTRATADA a cumprir fielmente os regramentos discriminados pelo
Edital e respectivo Contrato originários desta Tomada de Preços, e as normas estabelecidas na Lei n°
8.666/93.
CONTRATANTE
8.2 - As obrigações da CONTRATANTE são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante deste
Edital, independente de sua transcrição.
CONTRATADA
8.3 As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte integrante
deste Edital, independente de sua transcrição.
9 ■ DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO
9.1 - À Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, que se fizerem
necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do Art. 65, parágrafo 1o, da Lei n° 8.666/93.
9.2 - Caso haja acréscimo ou diminuição no volume dos serviços este será objeto de Termo Aditivo ao
contrato, após o que, será efetuado o pagamento.
10 - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO
10.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, em moeda corrente, mediante cheque nominal ou
ordem bancária, até a data do vencimento, atestados os serviços pela Secretaria/Unidade Gestora da
Prefeitura, desde que não haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora, mediante apresentação
dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de Barro/CE.
10.2 - Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária.
10.3 - A Prefeitura Municipal se reserva no direito de cancelar a presente Tomada de Preços, no todo ou em
parte, de acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar
respeitados os limites de 25% sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação ou indenização.
10.4 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 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 álea econômica
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11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1 - As despesas decorrentes da respectiva contratação correrão à conta de recursos oriundos d o '
Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:
Orgão
16
10
05
06

Unid. Orç.
01
01
01
01

P rojeto/Atividade
04.122.0037.2.108.0000
12.361.0037.2.071.0000
08.122.0037.2.006.0000
10.301.0037.2.024.0000

Elem ento de Despesa
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

1 2 -DOS RECURSOS
12.1 - Das decisões proferidas pela Administração decorrentes da presente licitação, caberá recurso de
acordo com o Art. 109, da Lei 8.666/93.
12.2 - Os recursos serão dirigidos à Prefeitura Municipal de Barro/CE, por intermédio do Presidente da
Comissão de Licitação, devidamente arrazoado, e submetido pelo representante legal da empresa,
observando-se os prazos de que trata o Art. 109, da Lei 8.666/93.
12.3 - Os recursos serão protocolados na Prefeitura e encaminhados à Comissão.
12.4 - Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.
13 ■ DO INADIMPLEMENTO, DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES
13.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas neste Edital e no respectivo Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei 8.666/93, e suas demais alterações, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com
aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem
prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento, a suspensão da prestação dos serviços
pela CONTRATADA até a sua normalização.
13.3 - A CONTRATADA, pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo
contratual, estará sujeita às seguintes sanções:
13.3.1 - Advertência;
13.3.2 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação;
13.3.3 - Impedimento de contratar com a Administração;
13.3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.4 - A CONTRATADA pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do estabelecido
neste Edital e no respectivo Contrato, ocorrendo as seguintes situações:
13.4.1 - Atraso injustificado na execução dos serviços, causando, consequentemente atraso nos prazos,
multa correspondente a 3% (três por cento), calculada sobre o montante total da contratação.
13.4.2 - Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez
por cento), calculada sobre o montante total da contratação.
13.4.3 - Caso ocorra qualquer uma das situações descritas no subitem anterior, a CONTRATANTE fica
desobrigada do pagamento da(s) parcela(s) restante(s), independentemente da multa pela CONTRATADA.
1 4 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A apresentação da proposta configura que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e
demais condições para o cumprimento das obrigações desta licitação.
14.2 - À contratada caberá toda e qualquer obrigação civil, penal e trabalhista decorrentes da execução do
contrato.
14.3 - A contratada se obriga a manter as condições de habilitação previstas no Edital de licitação, durante a
execução do contrato.
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14.4 - A Comissão Permanente de Licitação atenderá aos interessados, no horário de 08:00 às
de 2a à 6a feira, na sede da Prefeitura Municipal de Barro, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 140,
pelo telefone (88) 3535-1613.
14.5 - É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligências
destinadas a esclarecer a instrução do processo.
14.6 - Está Tomada de Preços poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada ilegalidade
no processo e/ou no seu julgamento, ou revogada por conveniência da Administração, por decisão
fundamentada, em que fique evidenciada a notória relevância de interesse da Prefeitura Municipal de
Barro/CE, sem que caiba aos licitantes qualquer indenização.
14.7 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será
devolvida ao proponente.
14.8 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato, na forma da Lei.
14.9 - A homologação da presente Licitação é da competência da CONTRATANTE, nos termos da Lei.
14.10 - Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Barro/CE, aplicando-se os dispositivos da Lei 8666/93 e legislação complementar.
14.11 - Das decisões da CPL caberá recurso previsto no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93, e suas alterações
posteriores.
14.12- Fica eleito o Foro da Comarca de Barro/CE para dirimir qualquer dúvida na execução deste Edital.

Barro/CE, 23 de agosto de 2022.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 DO OBJETO
x --------- „
1.1 - Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem prestados no acompanhamento da
fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de decisões, notificações, processos da
execução dos contratos administrativos decorrentes de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do
Município de Barro/CE.
1.2. SECRETARIAS/UNIDADES GESTORAS
•
•

Secretaria Municipal de Finanças/FG.
Secretaria Municipal de Educação/FME.

•

Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

•

Secretária Municipal de Trabalho e Ação Social/FMAS.

2.0 DA JUSTIFICATIVA
2.1. Noções gerais: Como é sabido, a Administração Pública deve se pautar pela segurança dos atos, bem
como, pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da probidade administrativa. A
contratação de empresa para a realização dos serviços especificados buscará, por meio de todos os
mecanismos cabíveis, legais e possíveis, o atendimento e cumprimento a tais princípios e a legislação
vigente. Orientar é mais producente do que corrigir ou punir irregularidades. Com a contratação espera-se
que o resultado se constitua num auxiliar eficaz do gestor nos procedimentos de aquisição de bens e serviços
e contratações públicas.
2.2. Dos vetores: A Assessoria irá de forma preventiva, assessorar os Gestores e Fiscais de Contratos,
evitando a ocorrência de fatores que possam implicar em prejuízos para a administração, e assim, ajustar a
ideal aplicação dos recursos públicos e cumprir rigorosamente ao que as leis determinam. Servirá, ainda, para
que seja fornecido todo o suporte técnico adequado e necessário, no que concerne ao transcorrer ideal e
realização dos atos correspondentes a execução dos contratos na administração pública municipal, como
também, quanto aos outros atos correlatos semelhantes.
2.3. Da necessidade: Ressalta-se que a contratação é de extrema importância para que de uma forma
ampla, possa ser expandido o êxito das ações resultantes de planejamento administrativo, por meio de
suporte técnico capacitado, acompanhamento, supervisão e auxílio na tomada de decisões e suporte jurídico.
2.4. Da especificidade dos serviços: Embora a Prefeitura Municipal de Barro/CE dispusesse da
Procuradoria Geral do Município, observa-se que, por se tratar de matéria altamente específica, a
necessidade da contratação é latente. Conjuntamente, soma-se o argumento de que o quadro de
profissionais hoje existentes na Procuradoria Geral do Município não abarcaria todas as demandas. Por fim,
uma empresa especializada poderá de forma mais efetiva realizar o acompanhamento dos prazos
processuais, rotinas diárias, fluxos, orientações, respostas de impugnações, recursos e diligências.
2.5. Da caracterização dos serviços como contínuos: Note-se que tal serviço é caracterizado como
continuado por sua essencialidade e habitualidade, ou seja, em virtude das demandas relacionadas a
execução dos contratos administrativos, tanto por parte dos-gestores e fiscais de contratos, como também por
parte do público externo da entidade, a assessoria torna-se essencial e corriqueiramente usada, tendo
inclusive, muitas vezes prazos a serem cumpridos em diligências dos órgãos de controle. Assim, a ausência
de profissionais especializados na área, implica diretamente na possível tomada de decisões que, às vezes,
podem gerar sérios prejuízos à administração pública ou na continuidade dos atos desempenhados pela
administração. Igualmente, reforçar-se tal entendimento, quando se demanda de profissionais que prestarão
serviços ininterruptamente do município, proporcionando a aplicação de uma rotina adequada à prestação de
serviços.
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3.0 RELATIVOS A QUALIFICAÇAO TÉCNICA:
3.1 - Comprovação de inscrição da Pessoa Jurídica junto ao Conselho de classe competente.
3.2 - Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos dSçumentos,
seguinte profissional, destinado a compor a equipe técnica, para prestar os serviços do objeto destàSicitação'
a) Advogado, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de capaiciBâcfè
técnica comprovada, para: acompanhar, assistir e subsidiar de informações pertinentes aos Gestores e
Fiscais de Contratos; Orientação à procuradoria jurídica do Município; Auxiliar na elaboração dos relatórios
quanto à execução dos contratos com seus respectivos números e objetos apontando as soluções para
regularização das faltas ou defeitos observados; Dar suporte na verificação da conformidade da prestação
dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato; Prestar
informações a respeito da execução dos serviços e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à
contratada, e quando cabível, manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas, dentre outros
constantes no Termo de Referência em anexo; Elaborar minutas de decisões, assim como notificações
decorrentes de processos de contratações públicas, com toda a fundamentação jurídica pertinente ao
procedimento administrativo a ser adotado diante da execução dos contratos, acompanhar, no âmbito
jurídico, os processos pertinentes aos Gestores e Fiscais de Contratos;
3.2.1 - Para comprovação a capacidade técnico-profissional, do responsável técnico (Advogado) constante na
alínea “a”, deverá ser apresentado, atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, com firma(s) devidamente reconhecida(s) em cartório, caso contrário, deverá ser apresentado
documento que identifique a assinatura do signatário.
3.2.2 - Para comprovar que o profissional acima referido pertence ao quadro permanente da licitante, no caso
de não ser sócio da mesma, deverá ser apresentada cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, acompanhada da cópia do Livro de Registro de Funcionários ou Contrato de Prestação de Serviços,
com firmas das partes devidamente reconhecidas por cartório competente, caso contrário, deverá ser
apresentado documento que identifique as assinaturas dos signatários;
3.2.3 - Comprovação de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com firma(s)
devidamente reconhecida(s) em cartório, caso contrário, deverá ser apresentado documento que identifique a
assinatura do signatário.
3.2.3.1 - Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica, para fins de
comprovação de qualificação técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30,
inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-profissional (art. 30, § 1o, inciso I, da
Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações,
equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na empresa (Acórdão
927/2021 Plenário/TCU);
4.0 DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS SERVIÇOS
4.1 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA CONTRATAÇÃO
4.1.1 Os serviços serão prestados mediante assessoria presencial na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRO e também por meio de consultoria na sede da contratada, por e-mail ou telefone, sempre que se fizer
necessário.
4.2 ASSESSORIA E CONSULTORIA AO GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
4.2.1 - Na execução do contrato deverá o profissional acompanhar, assistir e subsidiar de informações
pertinentes aos Gestores e Fiscais de Contratos, mediante anotações do representante da Administração em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, devendo ser assistida a
realização mensal ou como definir a unidade gestora os relatórios quanto à execução dos contratos com seus
respectivos números e objetos apontando as soluções para regularização das faltas ou defeitos observados,
sendo ainda, dado suporte na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato, bem como prestar informações a respeito da
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-

execução dos serviços e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada, e
manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas.
4.2.2 - Deverá elaborar, o profissional a ser contratado, minutas de decisões, assim como
decorrente de processos de contratações públicas, com toda a fundamentação jurídica pertinente ao
procedimento administrativo a ser adotado diante da execução dos contratos.
4.2.3 - Assessoria e consultoria quanto aos aspectos técnicos e jurídicos junto aos Gestores e Fiscais de
Contratos do município;
4.2.4 - Orientação à procuradoria jurídica do Município;
4.2.5 - Auxiliar na elaboração dos relatórios quanto à execução dos contratos com seus respectivos números
e objetos apontando as soluções para regularização das faltas ou defeitos observados;
4.2.6 - Dar suporte na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de acordo com o objeto do contrato;
4.2.7 - Prestar informações a respeito da execução dos serviços e de eventuais glosas nos pagamentos
devidos à contratada, e quando cabível, manter o controle das ordens de serviço emitidas e cumpridas,
dentre outros constantes no Termo de Referência;
4.2.8 - Elaborar minutas de decisões, assim como notificações decorrente de processos de contratações
públicas, com toda a fundamentação jurídica pertinente ao procedimento administrativo a ser adotado diante
da execução dos contratos;
4.2.9 - Elaborar pareceres jurídicos, quanto à tomada de decisões dos Fiscais e Gestores de Contratos,
quando necessário;
4.2.10 - Acompanhar, no âmbito jurídico, os processos pertinentes aos Gestores e Fiscais de Contratos.
4.3 EQUIPE TÉCNICA
4.3.1. 01 (um) profissional de nível superior (Advogado), devidamente inscrito na entidade profissional
competente, com experiência na área do objeto licitado; e
4.3.2.01 (um) profissional técnico com experiência na área do objeto licitado.
4.4 ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO DO LOTE
4.4.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os serviços conforme descrição na planilha abaixo:
Item N°

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem prestados no

Mês

12

Valor Unitário

Valor Total

19.466,67

233.600,04

Total

233.600,04

acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de
decisões, notificações, processos da execução dos contratos administrativos
decorrentes de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do Município de
Barro/CE

DISTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO POR UNIDADE GESTORA
Unid.

Qtde.

Secretaria Municipal de Finanças (Fundo Geral)

Mês

12

5.600,00

67.200,00

Secretaria Municipal de Educação (FME)

Mês

12

4.966,67

59.600,04

Secretaria Municipal de Saúde (FMS)

Mês

12

4.733,33

56.799,96

Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social (FMAS)

Mês

12

4.166,67

50.000,04

Total

233.600,04

Unidade Gestora

Valor Unitário

Valor Total

4.4.2 - Conforme exigência legal, o Município de Barro/CE, realizou pesquisas de preços de mercado e
estimativa de custos junto à empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-se como base legal a
Instrução Normativa n° 73, de 05 de Agosto de 2020.
4.4.3 - Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço de referência para a futura contratação, a
média dos valores obtidos nas pesquisas de preços. Sendo assim, o valor máximo admitido para esta
aquisição é de R$ 233.600,04 (duzentos e trinte e três mil seiscentos reais e quatro centavos).
4.4.4 ■ Não serão aceitos para fins de classificação das propostas/contratação, preço superior ao valor
constante no orçamento acima detalhado.
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5.0 DA METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 - Os serviços supõem atuação junto à Prefeitura Municipal de Barro/CE por pelo menos 05 (cinfrs).dias à
ser prestado aos membros da equipe técnica da contratante, sendo destes presencialmente (02 dias por
semana) e/ou através de e-mail, telefone.
6.0 ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, de
acordo com dotações constantes no quadro abaixo:
Ôrgão
16
10
05
06

Unid. Orç.
01
01
01
01

P rojeto/Atividade
04.122.0037.2.108.0000
12.361.0037.2.071.0000
08.122.0037.2.006.0000
10.301.0037.2.024.0000

Elemento de Despesa
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00

7.0 DO PAGAMENTO
7.1-0 pagamento dos produtos fornecido será efetuado pela Administração, obedecida à requisição, em
moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente
limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do
Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.
7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.
7.3 - Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, mão-de-obra,
ferramentas, equipamentos, transporte na localidade da sede da entidade, seguros, taxas, tributos,
incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, custos diretos
e indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários para perfeita execução do objeto da Licitação;
7.4 - O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses,
contado a partir da data limite para apresentação da proposta. O índice de reajuste será o IPCA ou IGPM/FGV - índice Geral de Preços do Mercado.
8.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - São obrigações da contratante, além de outras decorrentes do Contrato:
8.1.1 - Disponibilizar a infraestrutura de material, equipamentos e pessoal de apoio nas diligências de trabalho
necessária ao bom desempenho da Equipe Técnica da contratada;
8.1.2 - Efetuar o pagamento das obrigações financeiras advindas da Contratação.
9.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza da presente licitação, são obrigações da
Contratada:
9.1.1 - Prestar os serviços licitados em estrita conformidade com as especificações deste instrumento, os
quais serão executados na PREFEITURA MUNICIPAL e também na sede da contratada;
9.1.2 - Responsabilizar-se pôr todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua
contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à legislação
trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem para pessoal da contratada;
9.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais
ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, contratante ou a terceiros;
9.1.4 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL de
Barro/CE
10.0 CONCLUSÃO
1 0 . 1 - 0 presente PROJETO BÁSICO tem por finalidade estabelecer condições para melhorar o desempenho
da Gestão na PREFEITURA MUNICIPAL, para adequação desta Instituição Municipal às atuais exigências
impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a transparência, ao controle e a responsabilização dos
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gestores, que exigem assessoria de nível altamente especializado, que tenha competência parè^analisar a
situação existente e conceber programas de revisão de processos e rotinas, para se adaptar coto aj:om
rapidez aos novos requisitos;
10.2 - E necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de trabalho, onde as
informações exigidas pela legislação e necessárias ao gerenciamento possam fluir com rapidez e de forma
sistemática, tanto para direcionar o foco da gestão para resultados, como para atender aos controles interno,
externo e social.
11.0 VIGÊNCIA CONTRATUAL
1 1 . 1 - 0 futuro contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, ou enquanto decorrer o
fornecimento dos serviços, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que mantida a obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n°
8.666/1993.
Barro/CE, 02 de setembro de 2022.

Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Administração e Cidadania

Samya Flavya Nascimento Macedo
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde

Francisca Maria de Albuquerque de Feitosa
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Educação

Anna Carolir
Ordena
Secretaria Municipal c

reira Feitosa
ispesas
d e Assistência Social
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE PROPOSTA PADRONIZADA
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n°
8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Tomada de
Preços n° 2022.09.06.2.
Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato
que nos impeça de participar da mencionada licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos
vencedor(es) da presente licitação.
OBJETO: Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem prestados no acompanhamento
da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de decisões, notificações, processos da
execução dos contratos administrativos decorrentes de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do
Município de Barro/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Item N°

Especificação

Unid.

Qtde.

1

Contratação de serviços juridicos técnicos especializados a serem prestados no

Mês

12

Valor Unitário

Valor Total

acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de
decisões,

notificações,

processos

da

execução

dos

contratos

administrativos

decorrentes de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do Município de
Barro/CE
Total

DISTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO POR UNIDADE GESTORA
Unid.

Qtde.

Secretaria Municipal de Finanças (Fundo Geral)

Mês

12

Secretaria Municipal de Educação (FME)

Mês

12

Secretaria Municipal de Saúde (FMS)

Mês

12

Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social (FMAS)

Mês

12

Unidade Gestora

Valor Unitário

Total

Valor Total da Proposta: R$
Proponente:............................
Endereço:...............................
C.N.P.J.:.................................
Data da Abertura:...................
Hora da Abertura:...................
Validade da Proposta: 60 dias
D ata:........................................
Assinatura do Proponente
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Valor Total

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
Contrato de prestação de serviços firmãtto^e.ntre
Município de Barro/CE, através da Secretaria
........................................
e
Municipal
de
...................................., para o fim que nele se
declara.
O MUNICÍPIO DE BARRO, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob o n .° ............................................ através d o (a )......................................................... neste ato representada
por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a)............................................. , residente e domiciliado(a)
nesta Cidade, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro la d o .........................................................
estabelecida na ................................................................................, inscrita(o) no CNPJ sob o n°
........................................, neste ato representada p o r...................................................... , portador(a) do CPF n°
...................................., apenas denominada(o) de CONTRATADA(O), resolvem firmar o presente Contrato,
tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 2022.09.06.2, tudo de
acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e
condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 2022.09.06.2, de acordo com o § 2o, do art.
22, da Lei Federal n. 8.666/93, devidamente homologado pelo Sr.....................................................,
Ordenador(a) de Despesas da Secretaria Municipal d e ........................
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2 . 1 - 0 presente Instrumento tem por objeto a Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a
serem prestados no acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de
decisões, notificações, processos da execução dos contratos administrativos decorrente de processos
licitatórios, junto à Secretaria d e ................................ do Município de Barro/CE, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais o(a) Contratado(a) sagrou-se vencedor(a), na forma
discriminada no quadro abaixo:

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 - O(A) CONTRATADO(A) se obriga a executar os serviços, ora contratados, no regime de execução
indireta.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO
4 . 1 - 0 objeto contratual tem o valor mensal de R$ ...................................., totalizando o valor de R$
4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
período de adimplemento ou de cada parcela mensal da prestação dos serviços, objeto do presente Contrato,
mediante apresentação dos documentos hábeis de cobrança junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de
Barro.
4.3 - Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária.
4.4 - A Contratante se reserva no direito de cancelar a presente Tomada de Preços, no todo ou em parte, de
acordo com as condições estabelecidas na legislação pertinente, assim como reduzir ou aumentar
respeitados os limites de 25% (vinte e cinco por cento), sem que caiba ao Contratado o direito de reclamação
ou indenização.
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4.5 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, desde que
___
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 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 álea
econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.
8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
CLÁUSULA QUINTA ■ DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
5 . 1 - 0 presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado, convindo às partes contratantes, nos termos do art. 57, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho
de 1993.
CLÁUSULA SEXTA ■ DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos na
seguinte dotação orçamentária:
Órgão

Unid. Orç.

Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

CLÁUSULA SÉTIMA ■ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - A Contratante obriga-se a:
7.2 - Exigir da contratada o fiel cumprimento do Edital, Termo de Referência / Projeto Básico e Contrato, bem
como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.
7.3 - Colocar a disposição da contratada tudo o que for necessário para a perfeita execução dos serviços
solicitados.
7.4 - Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas.
7.5 - Cabe ao contratante, a seu critério e através de servidor designado pela administração exerce a ampla,
restrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da
Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados prepostos ou subordinados.
7.6 - Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A Contratada obriga-se a:
8.2 - Utilizar na execução dos serviços, pessoal especializado e treinado;
8.3 - Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
8.4 - Disponibilizar profissionais devidamente habilitados para a fiel execução dos serviços, sempre que
demandado pela CONTRATANTE, tanto na forma presencial quanto à distância, substituindo-os nos casos de
impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos
serviços.
8.5 - Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pela Secretaria Municipal contratante
para a execução do Contrato.
8.6 - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que ao(à)
CONTRATADO(a) não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por escrito
do(a) CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução
do Contrato.
8.7 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais
ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à contratante ou a terceiros.
8.8 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua
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contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos
trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem e alimentação.

CLÁUSULA NONA - DAS PROIBIÇÕES
9.1 - É vedado à(ao) CONTRATADA a subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e expressa
anuência e autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO
10.1 - O Inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de quaisquer das
situações descritas no art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com
aviso de recebimento, a fim de que seja providenciada a regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 - A não regularização poderá ensejar, a critério da parte prejudicada, a rescisão do Contrato, sem
prejuízo de outras sanções, bem como no caso de não pagamento de mensalidade, a suspensão da
prestação dos serviços pela(o) CONTRATADA(O) até a sua normalização
10.3 - O(A) CONTRATADO(A), pela sua inadimplência no cumprimento do contrato, enquanto durar o vínculo
contratual, estará sujeita às seguintes sanções:
10.3.1 - advertência;
10.3.2 - suspensão temporária do direito de participar de licitação;
10.3.3 - impedimento de contratar com a Administração;
10.3.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 - A(O) CONTRATADA(O) pagará à CONTRATANTE a título de multa pelo não cumprimento do
estabelecido no presente Contrato, ocorrendo as seguintes situações:
11.2 - Atraso injustificado na prestação dos serviços, causando consequente prejuízo, multa correspondente a
3% (três por cento), calculada sobre o montante mensal da contratação.
11.3 - Inexecução total ou parcial dos serviços, sem prévia justificativa, multa correspondente a 10% (dez por
cento), calculada sobre o montante mensal da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93,
reconhecidos desde já os Direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei
ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.
1 2 . 2 - 0 presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
Extrajudicial, nos casos de:
12.2.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
12.2.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
12.2.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta)
dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
12.2.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência
definida no sub-item anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer na execução dos serviços serão efetuadas mediante
Termo Aditivo.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇAO
14.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto
subsequente ao de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de
Barro/CE, excluindo-se qual outro por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ■ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de
acordo entre elas celebrado.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Barro/CE,..............................................

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1 )

CPFn.

2 )

CPF n.

CNPJ: 07.620.396/0001-19 • RUA JOSÉ LEITE CABRAL, 246 - CEP.63380-000 - BARRO/CE
SITE: http://www.barro.ce.gov.br EMAIL: prefeitura.barro.ce@gmail.com
FONE (0**88) 3554-1612

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - Tomada de Preços

Tipo - Menor Preço

Edital N° 2022.09.06.2

Objeto da Licitação: Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem
prestados no acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios,
minutas de decisões, notificações, processos da execução dos contratos administrativos
decorrentes de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do Município de Barro/CE,
conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro comunica aos
interessados que no dia 26 de Setembro de 2022 às 09:30 horas, na sala das sessões da Comissão
Permanente de Licitação, localizada na Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco, Barro - CE,
estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento
Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede
da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barro, no endereço acima
mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas.
Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3554-1612.
Barro/CE, 06 de Setembro de 2022.

Fernanda Alves Fernandes
Presidente da Comissão de Licitação

CNPJ: 07.620.396/0001-19 • RUA ALAIDE FEITOSA, 140 - BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - CEP.63380-000 - BARRO/CE
SITE: http://www.barro.ce.gov.br EMAIL: prefeitura.barro.ce@gmail.com
FONE (0**88) 3554-1612

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N° 2022.09.06.2
C ertifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Q uadro de A visos e Publicações), conform e determ ina a L ei n° 8.666/93, e
suas alterações posteriores, o E xtrato referente ao A V ISO D E L IC IT A Ç Ã O na m odalidade
Tom ada de Preços N° 2022.09.06.2, cuja abertura está prevista p ara o dia 26 de Setem bro de
2022 às 09:30 horas, para o O B JE T O : C ontratação de serviços ju ríd ico s técnicos
especializados a serem prestados no acom panham ento da fiscalização, processam ento,
elaboração de relatórios, m inutas de decisões, notificações, processos da execução dos
contratos adm inistrativos decorrentes de processos licitatórios, ju n to às diversas Secretarias
do M unicípio de B arro/C E, conform e especificações constantes no E dital C onvocatório.
B arro/C E, 06 de Setem bro de 2022.

F em a
’em andes
R esponsável pela Publicação

CNPJ: 07.620.396/0001-19 • RUA ALAIDE FEITOSA, 140 - BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO - CEP.63380-000 - BARRO/CE
SITE: http://www.barro.ce.gov.br EMAIL: prefeitura.barro.ce@gmail.com
FONE (0**88) 3554-1612
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Prefeitura Municipal de Barro
Governo Municipal
CNPJ n° 07.620.396/0001-19

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços n° 2022.09.06.2

Rua Alaíde Feitosa, 140, Jardim São Francisco - CEP: 63.380-000 - Barro - CE

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO I SÉRIE 3 I ANOXIVN°182 | FORTALEZA, 08 DE SETEMBRO D,
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Comunicação de Recurso. A C.P.L da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no/tf^yic suas atribuições
legais, toma público, para o conhecimento dos interessados, que a empresa Raquel Gomes Ferreira Consultoria, ingressou com Aecutsp AdministratCcO
contra a sua inabilitação junto ao julgamento da fase de habilitação referente ao Processo Licitatório na modalidade Tomada de P reçqslv 2 © £ .07.19.1. Eb P
virtude dos prazos recursais, a data para recebimento da nova documentação, anteriormente marcado para o dia 12 de agosto de 20a 2 às 09:30 horas, sg
adiado, quando da conclusão da fase recursal, será divulgada nova data. Maiores informações e entrega de editais na Rua Alaíde F e ito si n° 140, Jardim^
Francisco, Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 06 de setembro de 2022. Fernanda Alves Fernandes - PresiderUe.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aurora - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, localizada na Avenida Antônio Ricardo, N° 43 Centro —Aurora-CE, comunica aos interessados que no dia 21 de Setembro de 2022, às 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
2022.09.06.01-SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de recargas de oxigênios medicinal, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município
de Aurora-CE, conforme anexo 1. O Edital completo estará disponivel no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao
público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Aurora/Ce,
06 de setembro de 2022. Francisco Ramalho Meireles - Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 2022.09.06.2. Objeto: Contratação de serviços jurídicos
técnicos especializados a serem prestados no acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas de decisões, notificações,
processos da execução dos contratos administrativos decorrente de processos licitatórios, junto às diversas Secretarias do M unicípio de Barro/CE.
Recebimento dos Envelopes: dia 26 de setembro de 2022, às 09:30 (nove e trinta) horas. Maiores informações e entrega de editais na sede da Comissão de
Licitação, situada na Rua Alaíde Feitosa, n“ 140, Bairro Jardim São Francisco, na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do
telefone (88)3554-1612. Barro/CE, 06 de Setembro de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da Comissão.
*** *** ***

Estado do Ceará —Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Licitação —Pregão n° 001/2022.INFRA-PE SRP. Forma: Eletrônica. Secretaria de
Infraestrutura, toma público para conhecimento dos interessados que realizará o Pregão Eletrônico supra, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e
eventual contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, ampliação, reforma, modernização, eficiência energética e demais serviços constantes
no Termo de Referência, no sistema de Iluminação Pública (IP), da Sede e dos Distritos do Município de Tururu/CE: dia 22/09/2022 às 09h00m, no sítio
www.bll.org.br. O Edital poderá ser adquirido no Portal da BLL, Portal de Licitações do TCE/CE, Portal da Transparência do Município, bem como junto
a CPL, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Tururu-CE, 06 de setembro de 2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA-CE - Título: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade
Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico N° PCS-01.190822S E S A - Objeto: Aquisição de ambulância Semi-UTI tipo B destinada a Secretaria de Saúde do Município de Santa Quitéria/CE - MAPP 4828.
- Local de Acesso ao Edital: Rua Professora Emestina Catunda, n° 50 - Bairro Piracicaba, Santa Quitéria-CE; httns://bnc.org.br: https://www.santaauiteria.
ce.gov.br: https://licitacoes.tce.ce.gov.br - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 08HÜ0M às 17H00M - Local de Realização da Licitação: https://
bnc.org.br-D a ta de Abertura: 22/09/2022 - Horário: 08H30M - Pregoeiro(a): Carla Maria Oliveira Timbó.
*** *** ***
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Julgamento - Pregão Eletrônico N" 2022.08.09.1. A Pregoeira Oficial do Município de
Quixelô/CE, toma público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 2022.08.09.1, sendo o seguinte: empresa Douglas Lino Vieira vencedora junto aos Lotes:
01, 04 e 05; Inforsistem Comercio e Serviços LTDA vencedora junto aos Lotes: 02 e 03; Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos LTDA vencedora
junto aos Lotes: 06, e 07. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprirem integralmente as exigências editalíssimas. Informações: Na sala da
Comissão de Licitação, Prefeitura Municipal de Quixelô, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por telefone (88) 3579 - 1210. Quixelô/CE,
06 de Setembro de 2022. Francisca Raquel de Oliveira - Pregoeira Oficial.

:SC*C126031

*** *** ***

Estado do Ceará - Município de Paraipaba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 056/2022 - SRP. O Pregoeiro do Município de Paraipaba/CE,
toma público para conhccimcnto dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico N° 056/2022 - SRP, cujo objeto é o Registro dc Preços visando futuras
e eventuais contratações para aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as necessidades das Diversas Secretarias. Inicio do
acolhimento das propostas de preços: 08/09/2022. Data de abertura das propostas de preços: 20/09/2022 às 09h00min. Para efeito desta licitação deverá ser
levado em consideração o horário oficial de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www.bbmnet.com.br;
www.tce.ce.gov.br;www.paraipaba.ce.gov.br. Paraipaba/CE, 06 de setembro de 2022. Francisco Eduardo Sales Vieira - Pregoeiro.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital. A Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da Comissão de
Licitação, tomam público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 012/2022-TP, que tem como
objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO ESTÃDIO JOACY PEREIRA,
PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, com data de abertura marcada para o dia 23 de Setembro de 2022 às 10hs, na sala da Comissão
de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, N° 304, Centro. Informações neste endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com.
Prefeitura Municipal de Aratuba - CE, em 06 de Setembro de 2022. Raquel Ferreira de Paiva - Presidente.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aracoiaba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 0021/2022 - PE. A Comissão de Pregão comunica
aos interessados que a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica N° 021/2022-PE cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE
PETRÓLEO GLP RECARGA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE ARACOIABA-CE, com
data de recebimento das Propostas de Preços até o dia 22 de setembro de 2022 às 08h00min e fase de disputa de preços para o dia 22 de setembro de 2022,
às 10h:00min. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min as 12h00min no endereço da Prefeitura
Municipal de Aracoiaba, bem como no site https://licitacoes.tce.ce.pov.br/. Aracoiaba-CE, 05 de setembro de 2022. Francisco Eudes Monte Silva - Pregoeiro.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milagres - Aviso de Licitação Deserta. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Milagres/CE, toma público
que o certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n. 2022.08.23.1, cujo" objeto é a Contratação de empresa especializada no agenciamento de
viagem, correspondendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres nacionais, para o atendimento das
necessidades das Secretarias/Unidades Gestoras do Município de Milagres/CE, resultou DESERTO, por não acudirem interessados. Maiores informações
poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3553-1255 ou através do e-mail: milagresceara@outlookcom. Milagres/CE, 06 de setembro de 2022. Luan dos Santos
Ferreira. Pregoeiro Òficial.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato do Contrato N° 0109.01/2022 - SME - Referente ao Processo Administrativo de
Pregão Eletrônico n" 0807.01/2022 - SME/PE. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria de Educação. Objeto: locação de veículos destinados ao
transporte escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Municipio de Fortim - CE. Contratado: FG Mendonça Serviços e Construções EIRELI, inscrita
no CNPJ n° 13.281.294/0001-19; Vigência: A partir da assinatura do contrato, tendo validade por 12 (doze) meses; Assina peia Contratante: Ivoncidc dc
Araújo Rodrigues - Secretária de Educação. Fortim/CE, 08 de Setembro de 2022.
*** *** ***

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso para Abertura de Proposta de Preços - Tomada de Preços N° 2022.06.10.01/TP. Objeto:
Reforma e Ampliação do Estádio Municipal Valderi Carvalho, localizado na Rua Padre Maranhão na Sede do Município de Mauriti/CE. A Comissão de
Licitação convoca as empresas habilitadas para abertura das Propostas de Preços no dia 12/09/2022, às 14:00h. Local: Sala da Comissão de Licitação - Av.
Senhor Martins, s/n°, Bela Vista. Mauriti/CE, 06 de setembro de 2022. Cícera Arrelda Leite - Presidente da Comissão.
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07.029.483/0001-0411.956.789,90(0nze milhões novecentos e cinquenta è seis mil setecentos e|
oitenta e nove reais e noventa centavos), Homologo a Licitação na fornia da Lei N° 8.666/93. em 15^
de agosto de 2022. Dulce Viana Machado- Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Tomada de Preços n'
2022.09.06.2. Objeto: Contratação de serviços jurídicos técnicos especializados a serem
prestados no acompanhamento da fiscalização, processamento, elaboração de relatórios, minutas
de decisões, notificações, processos daexecução dos contratos administrativos decorrente de
processos licitàtóríos, junto ás diversas Secretarias do Município dè Barro/CE. Recebimento dos
Envelopes: dia 26 de setembro de 2022, às 09:30 (nove e trinta) horas. Maiores informações e
entrega de editais na secle dá Comissão de Licitação, situada na Rua AJaíde Feitosa, n° 140, Bairro
Jardim São Francisco, nà Cidadè de Ba.*ro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do
telefone (88)3554-1612. Barro/CE, 06 de Setembro de 2022. Fernanda Alves Fernandes Presidente da Comissão.
______
' ________ . _______
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretarias Diversas - Aviso de
Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico N" PE-08.30.1/2022DIVERSAS. Objeto; contratação de empresa especializada na confecção de fardamentos e
camisas, para atender as necessidades dás Diversas Unidades Administrativas (Secretarias) da
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, conforme especificações constantes no tèrmo de
referência, que tinha início da disputa marcado para acontecer a partir das 09h:00m (horário local)
do dia 14 dè Setembro de 2022, devido a problemas técnicos de acesso ao ,Sistema da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil - (BLL), plataforma que operacionaiiza os Pregões na forma
Eletrônica desde Município, impossibilitando assim a disponibilízação do Edital e, em observância
e cumprimento ao prazo fixado no Art. 25, Caput, do Decreto Federal n®. 10.024/2019 e, ainda,
visando não haver prejuízo de participação pára todos os potenciais interessados, ficando adiado o
início da disputa para acontecera partir das 09h:00m (horário local) do dia 21 de setembro de 2022.
Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato da Ata de Registro de
Preços N° 23.05.001/2Q22-DIVERSAS. Órgão Gerenciador da Ata: Prefeitura Municipal de
Brejo Santo-CE, através da Secretaria Municipal da Controladoria e Ouvidoria Geral, CNPJ N®
07.620.701/0001-72. Fornecedor Beneficiário da Ata: DLA Comercial de Alimentos EIRELI,
CNPJ N° 24.334.945/0001-08. Fundamentação Legal: Decreto Municipal n°. 065, de
15/12/2021, que regulamenta, no âmbito do Município de Brejo Santo-Ce. o sistema de Registro
de.Preços, previsto no art 15da Lei Federal n*. 8.666, de 21/06/1993, e dá outras providências e
Decreto Federal n°. 10.024, de 20/09/201.9, que regulamenta a iidtação, na modalidade Pregão,
na forma Eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, Incluídos os
serviços comuns de engenharia, previsto no art. 2o, § 1° da Lei Federal n°. 10.520, de
17/07/2002. Licitação: Pregão Eletrônico N° PE/SRP-03.24.1/2022-DIVERSAS. Objeto:
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização,
material de expediente, material descartável, suprimentos de informática e outros materiais de
consumo, para atender as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, conforme especificações constantes no termo de
referência. Valor Global: 16.018.237,07 (dezesseis milhões, dezoito mil, duzentos e trinta e sete
reais e sete centavos), referentes aos Lote (I ao XI). Data da Assinatura: 23/05/2022. Vigência
da Ata: 12 (doze) meses. Signatários: Francisca Evània Santos Basílio e Diego Marcondes
Cartaxo Tavares, respectivamente Órgão Gerenciador da Ata e Fornecedor Beneficiário da Ata.
Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. Publique-se e Cumpra-se.
Estado do Ceará -i Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Julgamento de
Habilitação - Chamada Pública N® 05.002/2022-CHP. A Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura de Maracanaú CE, torna público para conhecimento dos interessados, que após
análise e julgamento dos documentos de habilitação do processo Chamada Pública n*
05.002/2022-CHP. com fins ao Chamamento Público para credenciamento de entidade sem fins
lucrativos, com notória especialização na qualificação como agente de integração de estágios,
de interesse das diversas unidades gestoras da Prefeitura de Maracanaú, sob a coordenação
da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, apresentou o seguinte resultado: declarou
Habilitada a instituição: Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, inscrito nò CNPJ n*
61.600.839/0001-55, uma vez que atendeu todas as exigências editalícias. Em seguida, a
Comissão Permanente considerou Inabilitadas as entidades: I) Instituto de Educação Portal IEP, inscrito no CNPJ sob o n° 09.557.713/0001-25, por descumprir os itens editaHcios 4.6.1,
alíneas a e b, e 8.3; II) Instituto Euvaldo Lodi - IEL, inscrito no CNPJ n®07.084.577/0001-78, por
descumprir o item editallcio 8.3. Fica aberto o prazo para jnterposiçâo de possíveis recursos,
conforme determina a Lei n° 8.666/93. Odilon Saldanha Plnto Neto - Presidente em
exercício. Maracanaú, Ceará, 06 de setarobro de 2022.______ •
______________ _

Acordo. À frente do governo de Cabo Verde desde abril de 2016, o primeiro-miniWo Ulisses C o rfe é 'Silva, 60, fez de seu país um dos grandes deíensores do acordo de mobilidade entrrsi^adãos da CPLP
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do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Aviso de Licitação - Concorrência
ública N° 10.032/2022-CP. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Maracanaú toma público que ás 09:00 (nove) horas do dia 17 de outubro de 2022, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Durval Tomaz de Souza, n° 150,
Conjunto Jereissati I, nesta Cidade, receberá documento de habilitação e propostas de preços,
para a realização de licitação na modalidade Concorrência Pública, tipo menor preço global,
tombada sob o n® 10.032/2022-CP, que versa acerca da conclusão da urbanização da Lagoa de
Maracanaú 3a Etapa-Trecho III - Setor IV (Lote I) e 4* Etapa (Lote II), Local: Av. Padre José
Holanda do Vale eAv. Estruturantes, Bairro Centro - Maracanaú, tudo conforme especificações
contidas no. edital e seus anexos, podendo ser o mesmo adquirido junto à Comissão
Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de
08:00 às 14:00 horas. Maracanaú-Ceará, em 05 de setembro de 2022. Anderson Gazettade
Sousa-Presidente da CPL.
______
'
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n°
2022.09.06.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo
objeto é a aquisição de veículos de grande porte seminovos tipo ônibus urbano rodoviário para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Barro/CE. Abertura: 22 de setembro
de 2022, às 09:30 horas. Inicio de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 09
de setembro de 2022, ás 09:30 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço
eletrônico: www.bllcompras.com, oti pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 06 de setembro dê
2022. Heitor Fernandes F ellx- Pregoeiro.________________ •__.____________________ _
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade:
Pregão Eletroníco/Registro de Preço N° 1301.23.06/2022PERP. Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as necessidades das UBS,
HMECA junto a Secretaria de Saúde do Município de Itaitinga, empresa vencedora dos lotes 01;
02; 10; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 25; 26; 27; 31 DS Distribuidora de Material Medico LTDAME CNPJ:
21.572.278/0001-03 com valor global R$15.417.106,00(quinze milhões quatrocentos
dezessete mil cento e seis reais) e a empresa vencedora dos lotes 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11;
12; 16; 18; 20; 22; 23; 24; 28; 29; 30; 32 Nuvex Comérdo de Produtos Médicos LTDA CNPJ:
07.029.483/0001-0411.956.789,90(onze milhões novecentos e cinquenta e seis mil setecentos
e oitenta e nove reais e noventa centavos) Adjudico a Licitação na forma da Lei n° 8.666/93. Em
15 de agosto de 2022. Eduarda Almeida Silvestre-Pregoeira Oficial.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba - Aviso de Licitação. O Município de Itaiçaba,
toma público que no próximo dia 23 de Setembro de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na
modalidade Tomada de Preços N° SE-TP003/22, cujo objeto versa sobre reforma e recuperação do
Complexo Cristina Silva Costa, na Localidade do Alto Ferrão, Municfpio de Itaiçaba/CE. O edital
completo poderá ser adquirido na Sala de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário
de a te n d im e n to ao p ú b lic o e a in d a nos s e g u in te s s itie s e le trô n ic o s :
https://www.itaicaba.ce.gov.br/ficitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gqv.br/. ttaiçaba-CE,
06.09.2022. Joéliton Oliveira Fulqénclo-Presidente da CPL
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de tpueiras -Aviso de Adjudicação e Homologação. O
Municípic^ de Ipueiras - CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria de Obras,
Infraestrutura e Recursos Hídricos/Adjudica e Homologa a Tomada de Preços N® 007/22-TPOBRAS. Objeto: .construção de 135 bueiros na sede, Distritos e Comunidades do Município de
Ipueiras junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos, para a empresa Terra
Construtora LTDA CNPJ: 20.786.264/0001-20, com o valor global de R$ 609.619,54 (seiscentos e
nove mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). ipuelras/CE, 02 de
Setembro de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Presidente.______________________
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretarias Diversas - Extrato
do Termo de Homologação e Adjudicação. Os Secretários das Diversas Unidades
Administrativas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao
que dispõe a Lei Federal n°. 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal n# 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico N° PE/SRP-03.24.t/2022-01VERSAS, cujo objetivo é o
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higienização,
material de expediente, material descartável, suprimentos de informática e outros materiais de
consumo, para atenderas necessidades dos diversos Órgàos Administrativos (Secretarias) da
Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, conforme especificações constantes no termo de
referência, resolveu por Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado,
que foi Adjudicado em sessão pública eletrônica em favor da empresa: DLA Comercial de
Alimentos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 24.334.945/0001-08, conforme tèrmo de
Homologação e Adjudicação acostado nos autos do processo, ériton George Sales Bernardo
Presidente da CPL/PMBS.
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sonaro pelo 7 de Setembro,
Putin lembrou o encontro
com o presidente brasileiro
em Moscou, destacou a co
operação bilateral entre o
Brasil e a Rússia e disse con
fiar que os esforços conjun
tos garantirão o desenvol
vimento dos países. “Como
um respeitado membro da
comunidade internacional,
seu país desempenha um
papel importante na econo
mia global e está envolvido
na abordagem de muitas
questões atuais na agenda
regional e global.”
• “A Rússia e o Brasil man
têm relações amistosas, como

naquele que é um momento
histórico único na. vida do
Brasil e de Portugal”.
As declarações de Rabelo
ocorreram no Itamaraty, ria
noite desta terça, após uma
recepção com coquetel feita
pelo governo brasileiro, em
comemoração da data, com
a participação dos chefes de
Estado e representantes es
trangeiros. O presidente Jair
Bolsonaro (PL) teve reuni
ões bilatérais com os chefes
de Estado antes do. evento.
Questiojiado sobre seu en
contro com o brasileiro, RabelcTdisse que não falaram
sobre eleições.

LTOA - CNPJ N* 11.915.575/0001-50. NIRE
MANHATTAN BEACH RIVIERA SMPI
lOS. ANTÔNIO HÉLIO CACHO GALLtZA e IVO
23201312823. EDITAL DE CONVOCA*
, __________
MANHATTAN BEACH RIVIERA EMPREENDIMENTO
FERREIRA LOPES FILHO, na_ quail
_ jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Santos Dumont, n* 2122 - sala 2108, bairro
..........
IMOBILIÁRIO LTDA.,
Aldeota, Fortaleza/CÉ - CEP 60150-161. Inscrita no CNPJ/MF sob on* 11.915.575/0001*50, com seus atos constitutivos
arquivados na JUCEC, NIRE n* 23J2Q1.312.823, no uso das atribuições que lhe confare o Contrato Social, convoca seus
sócios para a Reunlâo De Sócios a ser realizada de forma híbrida, na sede da sociedade e via vidooconferôncia, tal
como autorizado pelo art. 1.080-A, do Côdtao Civil, por meio do Mnk https://us02web.zoom.us/J/88365024015. no dia 19
de setembro d e 2022.4» 10:00 horas em pnmeira convocação,
____í
se presentes os sódos representativos de 3/4 (trôsquar__, do
____r
_______________________
convocação, com qualquer número de presentes, t, a fim‘ de*deliberar
tos)
capital
social, e és 10:15 horas emsegunda
»
especificamente acerca da seguinte ORDEM DO DIA: I - Deliberar i i relação a operações anteriormente contratadas,
a renovação das garantias constituídas, bem como a concessão de ival oa Sociedade em relação a tais operações.
Iwformacõe« Gerais: Os sócios que assim desejarem poderão ser representados por procuração especifica, outorgada
de acordo com os requisitos do Contrato Sodafda Sociedade. Fortaleza/CE. 06 de setembro de 2022. Antônio Héllò
Cacho Gatiiza-Ivo Ferreira Lopes Fliho.
_________________
MANHATTAN EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ N* 02.789.962/0001-05. NIRE 23200788671. EDITAL DE CONVOCAÇAO P A R A U NlAO OE SOCIOS. PEDRO FELIPE BORGES NETO, na qualidade de administrador da MANHAT
TAN EMPREENOIMENTOS LTDA. pessoa Jurídica de direito privado’, com sede em Fortaleza/CE., na Avenida Santos
Dumont, n*2122-sala 2101A Atóeota. Fortaleza/CE, CEP 6Ó150-161, Inserta no CNPJ sob o n* 16.599.840/0001-52,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCEC sob o NIRE n° 23.201.481.641, no uso das atribuições que lhe
confere o Contrato Social, convoca seus sócloa para a Reunião De Sócios a ser realizada de forma híbrida, na sede
da sociedade e via videoconferência, tal como autorizado peto a rt 1.QB0-A, do Código Civil, por melo do link https://
us02wab. zoomus/]/81850512209?pwdcR3pyckFfrUxwcUdTRI9mRmxGTXQwUT, 09 no dia 19 de setembro de 2022,
às 10:30 horas em primeira convocação, se presentes acionistas representativos de 3/4 (trõs quartos) do capitai social,
e âs 10:45 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a fim de dollberar espodftcamente
acerca da seguinte ORDEM DO DIA: I - Deliberar em relação a operações anteriormente contratadas, a renovação das
garantias constituídas. Informações Qerale: Os sócios que assim desejarem poderão ser representados por procura
ção especifica, outorgada de acordo com os requisitos do Contrato Social da Sociedade. Fortaleza/CE, 08 de setembro
de 2022. Pedro FeBpe Borges Neto._______________ _____________________________ •_____________ .

IVO FERREIRA LOPES OLHO, na qualidade de administrador da MANHATTAN LOS ANGELES EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Santos Oumont n* 2122 - sala 2105, balrrò
Aldeota. Fortaleza/CE - CEP 60,150-161, Inscrita no CNPJ/MF sob o n* 10.980.236/0001-95, com seus atos constituti
vos arquivados na JUCEC, NtRE n* 23.201.262.613, no uso das atribuições que lhe contam o Contrato Sodal, convoca
seus sõdos para a Reunião De Sócios a ser realizada de forma híbrida, na sede da sododade e via vidooconferôncla,
tal como autorizado pelo art 1.080-A, do Código Civil, por melo do-Hnk https://us02web.zoom,us/)/87422054151, no
dia 19 de setembro de 2022; ôs 12:15 horas em primeira convocação, se presentes adonístas representativos de ,3/4
(très quartos) do capital, social, e às 12:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a fim
de deliberar especificamente acerca da seguinte ORDEM DO DIA: I - Deliberar em relação a operações anteriormente
contratadas, a renovação des garantias constituídas, bem como a concessão de aval da Sociedade em relação a tais
operações. informações Gerais: Os sócios que assim desejarem poderão ser representados por procuração especifi
ca, outorgada de acordo com os requisito» do Contrato Social da Sodedade. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2022. Ivo
Ferreira Lopes Filho - Antônio Héilo Cacho Galltza.
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