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PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ 07.539.273/0001-58

TERMO DE REFERENCIA

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO DIRETA

1 -  DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - A contratação será realizada nos termos do inciso II Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021, 
enquadrando-se, como dispensa de licitação, com limite de valor.
1.2 - Será considerado vencedor do certame a(s) empresa(s) que apresentar o menor valor cotado.
1 .3 - 0  presente caso é de Dispensa de Licitação, conforme art. 75, inciso II, §3°, da lei n. 14.133/21, 
onde as contratações de que trata o II do caput do artigo serão preferencialmente precedidas de 
divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a 
especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter 

i propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

2 -  DO OBJETO

2.1 -  Contratação de Serviços de Consultoria em Brasília, junto ao Governo Federal (Ministérios e 
demais Órgãos), a Câmara de Deputados, ao Senado Federal, ao Poder Judiciário, com articulação de 
audiências e apoio logístico de interesse do Gabinete do Prefeito do Município de Várzea Alegre - 
CE.

3 -JUSTIFICATIVA

3 .1- Trata-se de procedimento legal para contratação de empresa para execução de serviço de caráter 
estritamente provisório, por tempo determinado e para finalidade específica junto à Administração 
Municipal de Várzea Alegre -  CE.

3.2 - A presente contratação justifica-se pela necessidade de articular, assessorar audiências e apoio 
logístico, para que haja mais agilidade nos processos e projetos de interesse do Município de Várzea 
Alegre /Ce.

3.3 - Na busca de proporcionar maior economia e agilidade de processos em respeito aos princípios 
da economicidade e o principio da eficiência a contratação de empresa e de forma geral quanto a 
articulação e assuntos de interesse do município junto aos órgãos governamentais, assim garantindo 
agilidade e acompanhamento de Gestão de Processos da Administração Publica.

4 -  DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DETALAMENTO:

4.1. Especificação dos Serviços a Serem Prestados:
Assessoria na obtenção de recursos em órgão Federais na cidade de Brasília; 
Articulação Administrativa em Reuniões junto ao Governo Federal; 
Articulação na apresentação de demandas carentes de recursos nos Ministérios; 
Articulação na obtenção de recursos junto a bancada no Congresso Nacional;
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Indicação de Competência na obtenção dos recursos, a saber da tipificação da demanda;
Orientação na obtenção dos pleitos do Gabinete do Prefeito de Várzea Alegre junto ao Governo 
Federal, Ministérios, e Congresso Nacional;
Estar à disposição deste Município na cidade de Brasília, para resolver a respeito das demandas desta 
Secretaria a qualquer tempo.

5 -  DA ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS 
REFERENCIAIS.
5.1 -  A empresa a ser contratada, deverá executar os serviços, conforme descrição na planilha abaixo:

ITE M E SPEC IFIC A Ç Ã O UNID. Q U A N T ID A D E V A L O R  UNIT. V A L O R  TO TA L

01

Serviços de Consultoria em Brasília, junto ao 
Governo Federal (Ministérios e demais 
Órgãos), a Câmara de Deputados, ao Senado 
Federal, ao Poder Judiciário, com articulação de 
audiências e apoio logístico de interesse do 
Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea 
Alegre-CE

Mês 07 RS 3.500,00 RS 24.500,00

RS 24.500,00

5.2 - Conforme exigência legal, o Município de Várzea Alegre -  CE, realizou pesquisas de preços de 
mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-se 
como base legal o artigo 6o da Instrução Normativa n° 73, de 05 de agosto de 2020 do Ministério da 
Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, 
publicada no DOU em: 06/08/2020 | Edição: 150 | Seção: 1 | Página: 19.

5.3 - O valor máximo admitido para a futura contratação é R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e 
quinhentos reais). Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura 
contratação o valor mínimo das pesquisas realizadas, conforme o artigo 6o da Instrução Normativa n° 
73, de 05 de agosto de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão, publicada no DOU em: 06/08/2020 | Edição: 150 | 
Seção: 1 | Página: 19.

5.4 - Não serão aceitos para fins de contratação, preços superiores aos valores constantes no 
orçamento na planilha acima.

6 - MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 
ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS:

6.1 - Conforme o parágrafo 3o do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), o Município 
de Várzea Alegre, poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das 
empresas que já  apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa 
para a administração.

6.2 — A(s) proposta(s) de Preços deverá(ão) ser(em) entregue(s) no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Várzea Alegre, à Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro - CEP 63.540-000, 
no horário das 8h às 14h, em dias úteis ou junto ao E-mail Oficial do Setor de licitações 
Iicitacao@varzeaalegre.ce.gov.br até a data limite.
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6.2.1 -  A data limite para apresentação de eventuais novas propostas encerrará as 14h00 do dia 
09/06/2022. Após esse prazo, o processo estará encerrado para o recebimento de novos orçamentos, 
de maneira que o Município garanta o andamento do processo de contratação.

6.3 - A Proposta de preço deverá ser anexada/apresentada confonne modelo constante no Anexo I, 
na forma e no conteúdo, as exigências deste Termo de Referência.

6.3.1. As propostas de preços que não estiverem em consonância com as exigências deste Termo de 
Referência serão desclassificadas.

6.3.2 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Termo de 
Referência. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração mediante pesquisas.

* * * * *

7 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

7 .1 - 0  futuro Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 
decorrer os serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ainda ser prorrogado de acordo a Lei 
Federal n° 14.133/2021, com eficácia após a publicação do seu extrato.

8 - REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO

8.1 - A empresa a ser contratada deverá apresentar os seguintes Documentos, os quais serão 
analisados quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade:

8.1.1 - Certidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União.

8.1.2- Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais.

8.1.3- Certidão Negativa de Débitos Estaduais.

8.1.4- Certidão Negativa de Débitos Municipais.

8.1.5 - Certidão Negativa de Débitos do INSS.

8.1.6 - Certificado de Regularidade do FGTS.

8.1.7- Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ.

8.1.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho - TST.

8.1.9 - Registro Comercial, no caso de empresa individual.

8.1.10 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores.

8.1.11 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício.
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* * * * *

8.1.12 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica.

8.1.13 -  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo está feita mediante a 

apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

8.1.13.1 - Nos casos de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá ser 

apresentado com firma devidamente reconhecida em cartório competente ou acompanhado de 

documento de identificação do signatário para confrontação da assinatura.

8.1.14 - 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.

9 - ORIGEM DOS RECURSOS

9.1 - As despesas do futuro contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
previsto na seguinte Dotação Orçamentária:

O rgão U nid . O rç. P rojeto /A tiv id ad e E lem en to  de D espesa
02 01 04 .122 .0036 .2 .002 .0000 3 .3 .90 .35 .00

10 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUCÀO

10.1 - Nos termos do art. 117, e seus parágrafos, da Lei n° 14.133/2021, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados.

10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.

1 0 .3 -0  representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11 - DO PAGAMENTO

11.1 - As regras para pagamento serão as estipuladas conforme Lei Federal n° 14.133/2021, desde 
que observados os seguintes:
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* * * * *

11.1.1. Apresentação de nota fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal 
eletrônica, se for o caso), acompanhada da prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada; da prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social; do Certificado de Regularidade do FGTS -  CRF, comprovando regularidade com 
o FGTS; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, emitida pela justiça do trabalho.

11.1.2 - O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Administração, obedecidas as 
requisições, 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.

11.1.3 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante deste processo, independente de sua Transcrição.

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as descriminadas na Minuta Contratual, parte 
integrante deste processo, independente de sua Transcrição.

14 - DAS SANÇÕES

14.1 - Nos termos do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes 
sanções:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Dar causa à inexecução total do contrato;

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado;

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Dispensa;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846, de Io de agosto de 2013. Serão aplicadas ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limi
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previstos no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.

i) O valor da multa, aplicada será de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

j) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 
previsto neste instrumento.

k) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas 
escalonadas por datas, e a multa de advertência.

1) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, 
o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 
defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o 
valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Poderá o Município revogar o presente Processo Administrativo, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
justificado.

1 5 .2 -0  Município deverá anular o presente Processo Administrativo, no todo ou em parte, sempre 
que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

15.3 - A anulação do Processo Administrativo, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto 
no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.

15.4 - Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Várzea Alegre -  CE, 02 de Junho de 2022.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. N° 75, INCISO II DA 

LEI FEDERAL N° 14.133/2021.

A Prefeitura Municipal de VÁRZEA ALEGRE, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
Federal n° 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições do Processo de Dispensa de Licitação 
n° 001.03.06.2022 - GAB

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fíelmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso 
sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria em Brasília, junto ao Governo Federal (Ministérios 
e demais Órgãos), a Câmara de Deputados, ao Senado Federal, ao Poder Judiciário, com articulação 
de audiências e apoio logístico de interesse do Gabinete do Prefeito do Município de Várzea Alegre 
- CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

IT E M E S P E C IF IC A Ç Ã O U N ID . Q U A N T ID A D E V A L O R  U N IX V A L O R  T O T A L

0 1

Serviços de Consultoria em Brasília, junto ao Governo 
Federal (Ministérios e demais Órgãos), a Câmara de 
Deputados, ao Senado Federal, ao Poder Judiciário, com 
articulação de audiências e apoio logístico de interesse 
do Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre-CE

Mês 0 7

Valor Total da Proposta: R $ ....................... (................ )

Proponente:......................................................
Endereço:.........................................................
CNPJ:...............................................................
Data da Abertura:..........................................
Horário de Abertura:.....................................

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Local e Data:....................................................

Assinatura do Proponente
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ANEXO n
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
ALEGRE/CE, ATRAVÉS DO GABINETE DO
PREFEITO, C O M ................................................ , PARA
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n° 153 - Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.539.273/0001-58, 
através da Gabinete do Prefeito, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. 
............................................, residente e domiciliado na Cidade de Várzea Alegre -  CE, doravante
denominada de CONTRATANTE, e de outro lado ,................................................... , com endereço na
................................................. , inscrita no CNPJ sob o n° ........................................ , neste ato
representada por............................................... , portador(a) do CPF n ° ................................................... ,
doravante denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente contrato, mediante as 
cláusulas e condições a seguir expressas, que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Dispensa de Licitação n° 001.03.06.2022 - GAB, de acordo com a Lei Federal no
Art. 75, Inciso II, § 3o Da Lei Federal N° 14.133, 01 de abril de 2021, devidamente ratificado pelo o 
Sr.............................................., Ordenador(a) de Despesas da Gabinete do Prefeito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O presente instrumento tem por objetivo a Contratação de Serviços de Consultoria em Brasília, 
junto ao Governo Federal (Ministérios e demais Órgãos), a Câmara de Deputados, ao Senado Federal, 
ao Poder Judiciário, com articulação de audiências e apoio logístico de interesse do Gabinete do 
Prefeito do Município de Várzea Alegre/CE, na forma discriminada no quadro abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste contrato o valor 
mensal de R $ ..... (...), totalizando um valor global de R $ ............. (....... ), que observados os seguintes:
3.1.1 - O pagamento dos serviços executados será efetuado pela Administração, obedecidas as 
requisições, 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.
3.1.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária,
3.1.3 - O pagamento do serviço fica condicionado à apresentação, pela CONTRATADA, de nota 
fiscal de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso),
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acompanhada da prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da Contratada; da prova de regularidade relativa à Seguridade Social; do 
Certificado de Regularidade do FGTS -  CRF, comprovando regularidade com o FGTS; e da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, emitida pela justiça do trabalho.
3.1.4- Não serão realizados adiantamentos a quaisquer títulos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1 - Exigir o fiel cumprimento deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos 
prazos.
4.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento dos 
produtos/serviços objeto deste Contrato.
4.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, 
a execução do objeto contratual.
4.4 - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar 
pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A CONTRATADA se obriga a iniciar os serviços do objeto contratual em conformidade com as 
condições e prazos estabelecidos neste termo contratual e na Proposta de Preços apresentada, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para o início dos trabalhos, a partir do recebimento da Ordem 
de Serviço emitida pela Gabinete do Prefeito.
5.2 - Compreende a execução dos serviços e obrigações:
5.2.1 -_Especificação dos Serviços a Serem Prestados:
a) Assessoria na obtenção de recursos em órgão Federais na cidade de Brasília;
b) Articulação Administrativa em Reuniões junto ao Governo Federal; 
cjArticulação na apresentação de demandas carentes de recursos nos Ministérios;
d) Articulação na obtenção de recursos junto a bancada no Congresso Nacional;
e) Indicação de Competência na obtenção dos recursos, a saber da tipificação da demanda;
f) Orientação na obtenção dos pleitos do Gabinete do Prefeito de Várzea Alegre junto ao Governo 
Federal, Ministérios, e Congresso Nacional;
g) Estar à disposição deste Município na cidade de Brasília, para resolver a respeito das demandas 
desta Secretaria a qualquer tempo.
5.3 - Devem estar incluso no valor cotado todo e qualquer material necessário para execução de todos 
os serviços propostos.
5.2.3 - Também inclui-se no valor cotado despesas relativas a deslocamento, eventuais hospedagens, 
alimentação, remuneração da equipe de serviço, encargos sociais e tributários, seguros e demais 
despesas necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
6.1 - Nos termos do art. 117, e seus parágrafos, da Lei n° 14.133/2021, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 
defeitos observados.
6.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
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ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes, de conformidade com o art. 120 da Lei n° 14.133/2021.
6.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, 
previstos na seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
8.1 O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto 
decorrer os serviços dentro da vigência do mesmo.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
9.1. Os preços são firmes e irreajustáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES
10.1 - E vedado a CONTRATADA subcontratação dos serviços, parcial ou total, sem a prévia e 
expressa anuência e autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial do Contrato, conforme o disposto no Art. 125 da Lei Federal n° 14.133/2021.

•  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - Nos termos do art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes 
sanções:

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
f) Ensejar o retardamento da execução do objeto sem motivo justificado;
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da Dispensa;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846, de Io de agosto de 2013. Serão aplicadas ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites



PREFEITURA DE VÁRZEA ALEGRE
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ 07.539.273/0001-58

*****

previstos no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021.
a) O valor da multa, aplicada será de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.
b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 
previsto neste instrumento.
c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas 
escalonadas por datas, e a multa de advertência.
d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, 
o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 
defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o 
valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1 - A extinção do contrato que se originar do presente edital poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados no Art. 137 da 
Lei Federal n° 14.133/2021, de Io de abril de 2021;
b) Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nas hipóteses elencadas no inciso III do 
Art. 106 da Lei Federal n° 14.133/2021, de Io de abril de 2021, combinado com os parágrafos Io e 2o
do mesmo artigo.
c) Pela sua inexecução total ou parcial do contrato, com a aplicação das penalidades previstas no 
presente Termo de Referência e legislação pertinente;
d) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo no processo licitatório, deste que haja conveniência para a 
administração;
e) Em caso de extinção do contrato e comprovada a inexistência de culpa da proponente vencedora, 
será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
f) Todos os casos serão precedidos de motivação do ato, com a garantia do contraditório e da ampla 
defesa.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde á manifestação final, completa e exclusiva, 
do acordo entre elas celebrado;
14.2. Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na 
Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da comarca de Várzea Alegre, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser resolvidos pelos meios administrativos.

Várzea Alegre -  CE,

Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, 153 - Centro -  CEP: 63.540-000 - Várzea Alegre/CE
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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
COM BASE NO ART. N° 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

A Prefeitura M unicipal de V árzea A legre, Estado do Ceará, em conform idade com Art. 75, 
inciso II -  da Lei Federal n.° 14.133/2021, tom a público aos interessados que a adm inistração 
m unicipal pretende realizar a Contratação de Serviços de Consultoria em Brasília, junto

Federal, ao Poder Judiciário, com articulação de audiências e apoio logístico de interesse 
do Gabinete do Prefeito do Município de Várzea Alegre/CE, podendo eventuais 
interessados apresentarem  Propostas de Preços no prazo m áxim o de 3 (três) dias úteis, a 
contar desta Publicação, oportunidade em que a adm inistração escolherá a m ais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 09/06/2022 até 14:00 h.

As propostas de Preços deverão ser entregues no Setor de Licitação da Prefeitura M unicipal 
de V árzea A legre, sito a Rua Dep. Luiz O tacílio Correia, n° 153, Centro, V árzea A legre -  CE. 
CEP -  63.540-000, no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis ou pelo E- 
mail: licitacao@ varzeaalegre.ce.gov.br. até a data limite.

O Term o de Referência da D ispensa estará disponível no Site Oficial do M unicípio 
em w w w .varzeaalegre.ce.gov.br.

Inform ações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Rua Dep. Luiz O tacílio Correia, n° 
153 -  Centro, V árzea A legre -  CE, no horário das 08h:00 às 14h:00 de segunda a sexta feira.

ao Governo Federal (Ministérios e demais Órgãos), a Câmara de Deputados, ao Senado

V árzea A legre, 03 de Junho de 2022.

A gente de Contratação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N* 18.05.31.01.22 - PERP

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no 
próximo dia 21/06/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de 
Pregão Eletrônico nfi 18.05.31.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Implantação e 
manutenção de sinalização viária horizontal, incluindo mão-de-obra, materiais e 
equipamentos necessários para a execução dos serviços, de interesse da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário e Urbano de Quixeramobim, tudo conforme 
especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual 
encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -"Acesso 
Identificado no link - acesso público" e no portal de licitações
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 
08h às 12h.

MAX RONNY PINHEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do Processo Administrativo N° 2022.06.02.01FG de Adesão a Ata de Registro de 
Preços. A Prefeitura Municipal de Salitre/CE faz publicar o Extrato Resumido do Processo 
de Adesão a Ata de Registro de Preços a seguir: Ata de Registro de Preços oriunda do 
Pregão Presencial para Registro de Preço n* 1001.01/21-PP. Orgão requisitante da ata de 
registro de preços: Fundo Geral. Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços: 
Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Milhã/CE. Objeto: contratação de serviços 
de estrutura, sonorização, iluminação, locação de geradores, locação de banheiros 
químicos, serviços de equipe de apoio, serviços de decorações e produção organizadora, 
destinados a realização de eventos diversos no Município de 5alitre/Ce, conforme 
condições contidas no Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço n* 1001.01/21-PP 
e a Ata de Registro de Preços, gerenciada pela Secretaria de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Milhã/CE. Prestador de serviços: S. S. Nogueira - ME. Valor Global: R$ 
603 530,70 (seiscentos e três mil e quinhentos e trinta reais e setenta centavos). 
Fundamento Legal: Art. 8°, Decreto Federal n° 3.931/01 e Art. 15 da Lei n* 8.666/93. 
Salitre/CE, 03 de junho de 2022. Thamiris Pereira Silva - Presidente da Comissão de 
Licitação.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Segundo Termo de Aditivo ao Contrato N.s 2021082501FG decorrente da 
Tomada de Preços N9. 2021.G8.25.01FG. Objeto: prorrogação de prazo de Vigência do 
Contrato, cujo contrato tem por objeto a contratação de empresa para recomposição de 
estradas vicinais nos trechos sede à Localidade de Roncador e Sede à Localidade de 
Coqueiro, no Município de Salitre/CE - PT N» 1071089-99. Contratante: Fundo Geral. 
Contratada: Roma Construtora EIRELI - ME. Prazo de Vigência: 03 (três) meses, a partir 
22/03/2022 até 22/06/2022, podendo ser Prorrogado. Assina pela Contratada: Roberto 
Antonio de Castro Macedo. Assina Pelo Contratante: Dorgivan Pereira da Silva. Salltre/CE, 
22 de Março de 2022. Thamiris Pereira Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato N9 20220618 - Origem: Tomada de Preços N9 2021.10.22.01. 
Contratante: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; Contratada(o): Repacon 
Construções e Locação EIRELI -ME; Objeto: contratação dos serviços técnicos especializados 
em Engenharia Civil, para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca de vias 
dos sítios Campo de Pouso, Muricituba, Santa Luzia e Sítio do Meio, no Município de São 
Benedito/CE, conforme Projeto Básico; Valor Total: R$ 1.470.158,89 (Hum milhão, 
quatrocentos e setenta mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos); 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Projeto 1401.154510342.1.032 Construção e/ou 
Restauração de Calçamento e Meio-Fio, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no valor de R$ 1.470.158,89; Vigência: 03 de Junho 
de 2022 a 31 de Outubro de 2022; Data da Assinatura: 03 de Junho de 2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N9 2021.10.22.01

Tomada de Preços n9 2021.10.22.01. Objeto: Contratação dos serviços técnicos 
especializados em engenharia civil, para a execução das obras de pavimentação em pedra 
tosca de vias dos sítios: Campo de Pouso, Muricituba, Santa Luzia e Sítio do Meio, no 
Município de São Benedito/CE, conforme Projeto Básico. Vencedor(es): Repacon 
Construções e Locação EIRELI -ME, com o valor total de R$ 1.470.158,89 (hum milhão, 
quatrocentos e setenta mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). 
Conforme Mapa Comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei n9 
8.666/93. Aridson de Mesquita Aragão.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBUCA INTERNACIONAL N« CP22009 - SEINFRA

Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 11/07/2022 às 09h 
(Horário de Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 
construção de drenagem de águas pluviais no bairro Renato Parente, no município de 
Sobral - CE. Modalidade: Edital de Concorrência Pública Internacional N9 CP22009 - 
SEINFRA. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br e 
à Rua Viriato de Medeiros, N* 1.250, 49 andar. Fone: (88) 3677-1146.

Sobral-CE, 3 de Junho de 2022.
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 PE22014 - SME (BB N* 942834)

Central de Licitações. Novo Início da Disputa: 20/06/2022 às 09h (Horário de 
Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão 
de obra terceirizada, para a prestação de serviços continuados cujos empregados sejam 
regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal da Educação de Sobral e seus equipamentos, pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado nos limites da lei, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. Modalidade: Processo SPU N9 P194093/2022 - 
ADENDO 01 do Pregão Eletrônico N9 PE22014 - SME (BB N9 942834). Valor do Edital: 
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br e à Rua Viriato de 
Medeiros, N* 1.250, 49 andar. Fone. (88) 3677-1157 e 1146.

Sobral-CE, 3 de Junho de 2022.
JORGE LUIZ DE SOUSA FERREIRA JÚNIOR 

O Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE22034 - SMS (SRP) (BB N9 940350)

Central de Licitações. Novo Início da Disputa: 20/06/2022 às 09h (Horário de 
Brasília). OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de oxigênio 
líquido, com fornecimento de tanque criogênico (em regime de comodato) e demais 
equipamentos necessários para atender os pacientes internados no Hospital Doutor 
Estevam, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Modalidade: 
Processo SPU N9 P199200/2022 - Adendo 01 do Pregão Eletrônico PE22034 - SMS (SRP) (BB 
N9 940350). Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br 
e à Rua Viriato de Medeiros, Na 1.250, 49 andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146.

Sobral-CE, 3 de Junho de 2022.
EVANDRO DE SALES SOUZA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato N9 020601/2022-SEINFRA, resultante da Concorrência Pública N9 
002/2022, cujo objeto é Contratação de empresa para recuperação de estradas vicinais (CV 
907277), no município de Tauá-CE. Fundamentação Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Valor Global do Contrato: R$ 2.950.313,80 (dois milhões e novecentos e 
CINQUENTA mil e trezentos e treze reais e oitenta centavos). Dotação Orçamentária: 
1201.15.451.1017.1.020.0000 Construção, Reforma, Ampliação e Qualificação de Estradas 
Vicinais; Fonte de Recursos: 1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União. Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. Assinatura 
do Contrato: 02 de junho de 2022. Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da data de assinatura do contrato. Contratada: PMG Construção e Locação LTDA, 
inscrita no CNPJ n9 21.264.939/0001-33, representado pelo Sr. Valdizio de Sousa Costa 
Neto. Tarsls Cavalcante Mota - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura, 
Conservação e Serviços Públicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
AVISO DE CHAMADA PÚBUCA N° 2/2022

O Município de Tejuçuoca, através da Secretaria de Educação, torna público 
que se encontra a disposição dos interessados, a Chamada Pública N9 02/2022, para 
aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE conforme §19 do ART.14 da Lei N.9 11.947/2009, Resolução do FNDE 
26/2013 e Resolução FNDE N.9 04/2015. O recebimento da documentação de habilitação e 
do projeto de venda será até o dia 28 de Junho de 2022 às 09:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal. R. Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro, Tejuçuoca/CE. Maiores 
informações pelo fone (85) 99299-2315. Cópia completa do Edital poderá ser obtido na 
sede da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00h ou 
através do site www.tce.ce.gov.br.

São Benedito - CE, 3 de Junho de 2022 
ARIDSON DE MESQUITA ARAGÃO 

Secretário de Infraestrutura

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N9 2022.05.30.01

Processo de Ucitação - Modalidade: Pregão Eletrônico N9 2022.05.30.01 - Registro 
de Preços N9 Compras.gov.br - 282022 - UASG - 981547. Objeto: Registro de Preços para 
futuras e eventuais contratações de locações de veículos para atender as demandas de diversas 
Secretarias do Município de São Benedito/CE, conforme Termo de Referência. Total de Itens 
Licitados: 20' Informações sobre o edital a partir do dia 07 de junho de 2022, das 08h00min às 
12h00min. Endereço: Sala da Comissão de Ucitação - Rua Paulo Marques, n9 378, Centro, CEP: 
62.370-000, São Benedito/CE ou www.gov.br/compras; Entrega das Propostas: a partir das 
08h30min, no dia 07 de junho de 2022, no site www.gov.br/compras; Abertura das Propostas: 
21 de Junho de 2022 às 10:00h no site: www.gov.br/compras.

São Benedito/CE, 3 de junho de 2022 
LUIS CARNEIRO MACHADO 

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

AVISO DE UCITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBUCA N9 CP22008 - SEINFRA

Comissão Permanente de Ucitação. Data de Abertura: 07/07/2022 às 09h 
(Horário de Brasília). OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 
reforma e ampliação do Ginásio Poliesportivo Plínio Pompeu, no município de Sobral - CE. 
Modalidade: Edital de Concorrência Pública N9 CP22008 - SEINFRA. Valor do Edital: 
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: http://licitacoes.sobral.ce.gov.br e à Rua Viriato de 
Medeiros, N* 1.250, 49 andar. Fone: (88) 3677-1146.

Sobral-CE, 3 de Junho de 2022. 
KARMELINA MARJORIE NOGUEIRA BARROSO 

Presidente

Este docum ento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://www.ir-gov.br/autenticidade.html. pelo código 05302022060600273

Tejuçuoca - CE, 3 de junho de 2022 
JOSÉ VIRGÍLIO MATOS CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE 
AVISO DE DISPENSA DE UCITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, em conformidade 
com Art. 75, inciso II - da Lei Federal n.9 14.133/2021, torna público aos interessados 
que a administração municipal pretende realizar a contratação de Serviços de 
Consultoria em Brasília, junto ao Governo Federal (Ministérios e demais Órgãos), a 
Câmara de Deputados, ao Senado Federal, ao Poder Judiciário, com articulação de 
audiências e apoio logístico de interesse do Gabinete do Prefeito do Município de 
Várzea Alegre-CE, podendo eventuais interessados apresentarem Propostas de Preços 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em 
que a administração escolherá a mais vantajosa. Umfte para Apresentação da Proposta 
de Preços: 09/06/2022 até 14:00 h. As propostas de Preços deverão ser entregues no 
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sito a Rua Dep. Luiz 
Otacílio Correia, n9 153, Centro, Várzea Alegre - CE. CEP - 63.540-000, no horário de
0 8 :0 0  à s 1 4 :0 0 ,  em  d ia s ú te is  o u  p e lo  E -m a il:  fic ita c a o @ va rze a a le g re .c e .g o v.b r, a té  a

data limite. O Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do 
Município em www.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas na Saia da 
CPL, sito a Rua Dep. Luiz Otacílio Correia, n9 153 - Centro, Várzea Alegre - CE, no 
horário das 08h:00 às 14h:00 de segunda a sexta feira.

Várzea Alegre - CE, 3 de Junho de 2022 
JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Agente de Contratação

Documento assinado digitalm ente conforme MP n® 2.200 2 de 24/08/2001. 
que institui a  Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira I CP-Brasil. g
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manutenção predial, preventiva, corretiva e emergencial, às Unidades 
Públicas pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de 
Várzea Alegre - CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total; RS 411.513,60 (quatrocentos e onze mil 
quinhentos e treze reais e sessenta centavos). Vigência do Contrato: 
12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Signatários: 
Elonmarcos Cândido Correia e Manoel Vandir Viana Neto. Data de 
Assinatura do Contrato: 01 de junho de 2022.

Várzea Alegre -  CE, (II de Junho de 2022.

Várzea Alegre -  CE, no horário das 08h:00 às 14h:0Q 
sexta feira.

Várzea Alegre -  CE, 03 de Junho de 2022. 1“ F1

JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Agente de Contratação.

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira 

Código Identificador:7l78163D

ELONMARCOS CÂNDIDO CORREIA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira 

Código identificador:827DFDFA

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS v
4  AVISO DE DISPENSA DF. LICITAÇÃO - GABINETE DO ^

PREFEITO

A Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, em 
conformidade com Alt. 75, inciso II -  da Lei Federal n.° 14.133/2021, 
toma público aos interessados que a administração municipal pretende 
realizar a contratação de Serviços de Consultoria em Brasília,

• junto ao Governo Federal (Ministérios e demais Órgãos), a 
Câmara de Deputados, ao Senado Federal, ao Poder Judiciário, 
com articulação dc audiências e apoio logístico de interesse do 
Gabinete do Prefeito do Município de Várzea Alegre-CE. podendo 
eventuais interessados apresentarem Propostas de Preços no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade 
em que a administração escolherá a mais vantajosa. Limite para 
Apresentação da Proposta de Preços: 09/06/2(122 até 14:00 h. As 
propostas de Preços deverão ser entregues no Setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, sito a Rua Dep. Luiz Otacílio 
Correia, n° 153, Centro. Várzea Alegre -  CE. CEP -  63.540-000, no 
horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis ou pelo E- 
mail:lieitacao@varzeaalegre.ce.gov.br, até a data limite. O Termo de 
Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município 
emwww.varzeaalegre.ce.gov.br. Informações poderão ser obtidas na 
Sala da CPL, sito a Rua Dep. Luiz Otacilio Correia, n° 153 -  Centro,

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS 
EXTRATO DO CONTRATO N" 2022.05.27.1 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FINANÇAS

Extrato do Contrato n° 2022.05.27.1, oriundo à licitação na 
modalidade Tomada de Preços n° 2022.05.06.1. Partes: o Município 
de Várzea Alegre, através da Secretaria Municipal de Finanças e a 
empresa: VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços especializados a 
serem prestados na realização de cadastramento e recadastramento de 
imóveis, visando à inclusão das características dos terrenos, das 
edificações, da área ocupada, o tipo e o padrão da construção e outras 
que estejam relacionadas à base fisico territorial, dentro do sistema 
informatizado da Prefeitura para fins de atualização da base 
imobiliária municipal e cálculo da planta geral de valores (PGV), para 
o lançamento de valores tributários do IPTU do Município., conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Vigência do Contrato: 
3 1/12/2022. Signatários: Antônio Gregório de Lima Neto e Francisco 
Fernando Vieira de Sousa. Data de Assinatura do Contrato: 27 de 
Maio de 2022.

Várzea Alegre -  CE, 27 de Maio de 2022.

ANTONIO GREGORIO DE LIMA SOUSA
Secretário Municipal de Finanças.

Publicado por:
Jailson Rodrigues de Oliveira 

Código Identillcador:COD91D5E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA 
HOMOLOGAÇÃO FINAL PROCESSO SELETIVO

ECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER-SASPM

REFERENTE AO EDITAL N" 001/2022-SASPM

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER -  SASPM DO MUNICÍPIO DE IBARETAMA e sua
Comissão de Coordenação deste Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de pessoal com vistas a formação de cadastro de 
reserva destinado a contratação de cargos/funções, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, TORNA PÚBLICO a Homologação do 
Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado -  Edital 001/2022.

HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -  EDITAL 001/2022 - SASPM

OPÇÃO CAR G O S NOME

C R A S

Assisienie Social FRANCISCA E RIG Í S IC A  l)A  S IL V A  DOS SANTOS
LED A MARIA V IE IR A  D A  SILVA

Orientador Social

VILMARO L E IT E  DE I.IM A
FRANCISCA ER1V AN D A B E Z E R R A  VIANA
M IKAEL BRITO DA CU N H A
JEANE MARIA DE 1 REITAS ALMEIDA
ADRIANA QUEIROZ DA SILVA
LU AN A DOS SA N Tl >S S IL V A
ILDEN lA DA S IL V A  VI ANA
CECÍ D E O L IV E IR A  M A C IE L
ISA B ELLA  LIMA P ER EIR A
KELV IÜ  ALVES DA S IL V A
VA LD ECIR  D E F R E IT A S  SILVA
ANTONIA ILÃN A DE O LIVEIRA SANTOS

Coordenador LO LA  LU lZA  PIN H EIRO  MENDES
Auxiliar de Serviços gerais MARIA EL1ETE LA U R E N T IN O  DA MOTA
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