ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nO 025/2020/5RP.01
Concorrência Pública nO 025/2020
Aos 09 dias do mês de fevereiro de 2021, na Prefeitura Municipal de Ouiterian6polis/CE, foi
lavrada a presente Ata de Registro de Preços, conforme deliberação da Ata da Concorrência
Pública N° 025/2020 do respectivo resultado homologado em 08102/2021, que vai assinada
pela Ordenadora de Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura

Municipal de Ouiterian6polis, Órgão gestor do Sistema de Registro de Preços, e pelo
representante legal do empresa detentora do registro de preços, todos qualificados e

relacionados ao final, a qual será re{Jida pelas cláusulas e condições seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente instrumento fundamenta-se:
1.1.1. Na Concorrência Pública nO 025/2020.

1.1.2. Na Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e no
disposto no presente edital e seus anexos, na Lei Complementar nO 123, de 14 de
dezembro de 2006. Decreto Municipal n° 0412014 de 08 de janeiro de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E

EVENTUAIS LOCAÇÕES DE MÁOUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA
O MUNIC[PIO DE QUITERIANÓPOLlS - CE, para o período de 12 (doze) meses, de

acordo càm as especificações e quantitativos previstos no Anexo I do EDITAL de
Concorrência Pública n° 02512020, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as
propostas de preços apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar, e será

incluido, na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar os serviços com preços

iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

.

2.2. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por
seu intermédio, podendo realizar licitação específica obedecida a legislação pertinente, sem

que, desse fato. caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do Registro
de Preços, sendo-Ihes assegurada a preferência em igualdade de condições.

CLÁU::;ULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contdo t:I pfutir d6 daté1 dtl :tua tIoinotura c dcvt:;n oor publicada no Diário Oficial do

Município de Ouiterianópolis • CE.
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cLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. As secretarias participantes do SRP (Sistema de Registro de Preços), quando
necessitarem, efetuarão os serviços junto ao(s) fomecedor(es) detentor(es) dos preços
registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e especificações
. previstos, durante a vigência do documento supracitado.

5.2. Os fornecedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer os
serviços conforme objelo licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Preços), nos
prazos a serem definidos no instrumento contratual e conforme orçamento descritivo contidos
no anexo I do edital.

5.3. A Ata de Registro de Preços durante sua vigência poderá ser utilizada pelos órgâos da
Prefeitura Municipal de Quiterianópolis - CE, bem como também poderá ser utilizados por

outros órgãos não participantes (carona) mediante consulta prévia ao Órgão Gestor do
Registro de Preços e concordância do fornecedor.

5.4. Os órgãos não participante interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Sistema de Registro de
Preços, o qual indicará o fornecedor e o preço a ser praticado.
5.4.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, conforme  3° do art. 21, do Decreto Municipal n°
04/2014 de 08 de janeiro de 2014.
5.4.2. As quantidades decorrentes das adesões da Ata de Registro de Preços não poderão
exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantltativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que aderirem, conforme  4° do art. 21, do Decreto

Municipal nO 04/2014.
5.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes, devendo o mesmo caso aceite a adesão, proceder
a indicação do fornecedor detentor do preço registrado, obedecida a ordem de classificação.
5.6. Em decorrência da publicação desta Ata, o órgão gerenciador do SRP poderá firmar

contratos

com os fornecedores com preços registrados, devendo o órgão participante
comunicar ao órgão gestor, a recusa do detentor de Registro de Preços em fornecer 1
executar os serviços no prazo estabelecido pelos mesmos.

jP/
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5.6.2. Alternativamente á convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-Ia para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data
de seu recebimento.
5.6.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços podem ser prorrogado uma única vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

5.6.4. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de Fiscais e
Trabalhistas exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo
o periodo da contratação.

cLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
6.1. Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e
responsabilidades constantes no Decreto Municipal nO 04/2014 de 08 de janeiro de 2014, além
dos subitens a seguir:
6.1.1. Competirá a Secretaria de Obras e Serviços Púbicos da Prefeitura Municipal de

Quiterianópolis-CE,

órgão

gestor

do

Sistema

de

Registro

Preços,

o

controle

e

administração do SRP.

6.1.2. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica
obrigado a:

a) Atender aos pedidos efetuados pelo(s) órgão(s) ou entidade(s) participante(s) do
SRP, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados
nesta Ata, durante a sua vigência;

b) Fornecer os serviços, nas quantidades indicadas pelo participante do Sistema de
Registro de Preços:

c) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo periodo oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido
pela Administração.

6.1.3. Caberá a contratada providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na
execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas dos signatários
desta Ata, os quais estão relacionados e em consonãncia com o orçamento descritivo
constante do anexo I a este instrumento e servirão de base para futuras contratações,
observadas as condições de mercado.

cLÁUSULA OITAVA - DOS LICITANTES QUE ACEITARAM COTAR O MESMO PREÇO
DO LICITANTE VENCEDOR.

8.1. Conforme previsto no art. 10 do Decreto Municipal nO 04/2014, o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, na
sequência da classificação do certame é o seguinte:

I LOTE/ITEM I CLASSIFICAÇÃO [CNPJ I  I QUANT. I v. UNIT.I TOAL I
cLÁUSULA NONA - DA REVISÃO [lOS PREÇOS REGISTRADOS
9.1. Os preços registrados só poderflo ser revistos nos casos previstos no Decreto Municipal
nO 04/2014 de 08 de janeiro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, nas
situações previstas no Decreto Munic.ipal n° 04/2014 de 08 de janeiro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇOES PARA A CONTRATAÇÃO
11.1. As contratações dos serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão
formalizadas por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão
participantelinteressados e o fornecedor.

11.1.1. Caso o licitante classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido
pelos órgão(s) participante(s), ou se recuse a executar os serviços, terá o seu registro de
preço cancelado, sem prejuizo das demais sanções previstas em lei e no instrumento
contratual.

11.1.2. Neste caso, o órgão(s) participante(s) comunicará ao órgão gestor, competindo a
este convocar sucessivamente por ordem de classificação, os demais fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERViÇOS
12.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações
estabelecidas no Anexo I • Termo de Referência do edital, os quais deverão conter a
quantidade de cada lotelitem, sendo Que a não observância destas condições. implicará na
não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por
parte da inadimplente.

12.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito. desde que
justificados até 5 (cinco) dias úteis antes do término do prazo de execução. e aceitos pela
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TECEIRA . DA FORMA DE PAGAMENTO:
13.1. O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es) será(ão) creditado em nome da contratada por
meio de ordem bancária em conta corrente indicada pela contratada no prazo de até 30
(trinta) .dias, contados a partir da data de entrega da documentação completa na tesouraria, o
qual somente ficará caracterizado depois de atestado a prestação dos serviços pelo Setor
Competente acompanhadas das respectivas Notas Fiscais de Serviços e Recibo.
13.2. Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores

'decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registrados.
13.3. O

pagamento dos serviços realizados fica condicionado, sempre e em qualquer

hipótese, à comprovação do cumprimento pela CONTRATADA, das obrigações fiscais e
trabalhista, relacionadas com os serviços em apreço, sendo, portanto, de sua obrigação,
apresentar ao setor de tesouraria os respectivos comprovantes.
13.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstãncia que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida a contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á

após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando

qualquer ónus para a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis - CE.
13.5. Os pagamentos ao Contratado serão efetuados após a constatação da execução do
objeto da licitação, cabendo a Prefeitura Municipal de Quiterianópolis - CE, realizar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

13.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer
obrigação por parte da CONTRATADA, seja relativa à execução do objeto. seja quanto á
documentação exigida, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária ou
compensação financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS PENALIDADES:
14.1. O descumprimento da Ata de Hegistro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.

14.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço do art. 4°, inciso X. do Decreto
Municipal 04/2014 de 08 de janeiro de 2014, exceto nas hipóteses em que o descumprimento
disser respeito ás contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo
órgão participante a aplicação da penalidade art. 5°, Parágrafo único, do mesmo Decreto.

14.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 19 do Decreto Municipal 04/2014, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro ao 10rnec@Oor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o Foro do Municipic de Quiterianópolis - CE, para conhecer das questões
relacionadas com a presente Ata que "ão possam ser r@solvidas pelos meios administrativos.

.
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SIGNATÁRIOS:
Or ão Gestor:

SECRETARIA DE OBRAS E SERVI

Nome do Titular:

ANTONIA ADENILCEARCENO LIMA RODRIGUES

Car o:

ORDENADORA DE DESPESAS

CPF N°:

348.973.548-03

OS PUBLlCOS

:,,,,Y' .4:"-

2016158818-7 SSPDS\CE";

RG N°:
Assinatura:

Detentor

do

Reaistro de Precos:

CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME

CNPJ:

23.078.596/0001-48

Nome do Titular:

MARCOS RONNIELY HOLANDA PEDROZA

Carao:

PROPRIETARIO

CPF N°

021.953.593-35

RG N"

2002002126696 SSP CE

Assinatura:

-\-no-,.:.&:> R..a-. H. fl I

-

I)

ANEXO ÚNICO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2020/SRP.01
MAPA DE PREÇOS DOS SERViÇOS

Este documento é parte da Ata de Registro de Preços acima referenciada. celebrada entre a
Prefeitura Municipal de Quiterianópolis e o fornecedor, cujos preços estão a seguir
registrados, em face da realização do Concorrência Pública nO 025/2020.
Lote

Descrição dos Serviços

REGISTRO
FUTURAS

Único

LOCAÇOES

Fornecedor Detentor da Ata de
Registro de Preços

Preço Registrado

CONSTRUTORA SMART
EIRELI- ME

R$ 4.595.162,47

DE PREÇOS PARA
E
EVENTUAIS
DE

MÁQUINAS,

EQUIPAMENTOS E CAMINHOES
PARA
MUNiCípIO
O
DE

QUITERIANÓPOLlS - CE

ITEM

CÓDIGO

DESCRiÇÃO

PREÇO

PREÇO

FONTE

UNO

QUANT.

UNIT.

BOI

(SI BOI)

1

UNIT.

PREÇO

(el

TOTAL RS

BOI)

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CARREGADEIRA DE PNEUS

1.1

\0709

1.2

10736

1.3

10757

1.4

10777

LÂMINA E ESCARIFICADOR ALUGUEL (CHPl

1.5

10691'

6M3 - ALUGUEL (CHPl

.1.6

10689

1.7

10697

1.8

10699

1.9

10719

1.10

10781

1.11

10766

1.12

10714

1.13

10768

1,70 M3 (ALUGUEL)

ESCAVADEIRA HIDRAULlCA

I (ALUGUELl

MOTONIVELADORA -

ALUGUEL (CHP)

10709

H

2.160,00

112,37

17,40%

131,93

284.968,80

10736

H

2.160,00

148,63

17.40%

174,49

376.898,40

10757

H

4.320,00

144,05

17,40%

169.12

730.598,40

10777

H

2.160,00

165 .. 86

17,40%

194.72

420.595.20

10691

H

2.160,00

86,10

17,40%

101,08

218.332,80

10689

H

6.480,00

103.45

17.40%

121,44

786.931,20

10697

H

2.160,00

53,53

17.40%

62,85

135.756.00

10699

H

2.160,00

92,61

17,40%

108,72

234.835,20

10719

H

2.160,00

111,41

17,40%

130,80

282.528,00

10781

H

6.480,00

65,16

17,40%

76.50

495.720,00

10766

H

4.320,00

71,05

17,40%

83,42

360.374,40

10714

H

1.375,00

158,72

17,40%

186,33

256.203,75

10768

H

2.084,00

4,67

17,40%

5,48

11.420,32

TRATO R DE ESTEIRA Cí

CAMINHAO BASCULANTE
CAMINHAO BASCULANTE

12M3 - ALUGUEL (CHPl

CAMINHAO TANQUE 6.000 L

- ALUGUEL (CHP)

CAMINHAO TANQUE 8.000 L

- ALUGUEL (CHP)

COMP. LISO VIBRATORIO
AUTOPROPELlDO ALUGUEL (CHP)
TRATOR DE PNEUS -

ALUGUEL (CHPl

RETRD ESCAVAOEIRA DE

PNEUS - ALUGUEL (CHPl
CAVALO MECANICO C/

PRANCHA 3 EIXOS -

ALUGUEL (CHPl

ROÇADEIRA REBOCAVEL

CHPl

RS 4.595.162,47

-

/

/

PREFEITURA DE

aUITERIANÓPOllS
é..l. ''it -rJ,,'I- i

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2020/SRP.01;

Órgão Gerenclador: Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Empresa Detentora do
Registro de Preços: CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME, CNPJ N° 23.078.596/0001-48,
vencedora com o Valor Global: R$ 4.595.162,47. prazo de validade da Ata de Registro de
Preços: 12 (Doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. Processo de

licitação na modalidade de Concorrência Pública nO 025/2020. Objeto: REGISTRO DE

PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÓES DE MÁQUINAS. EQUIPAMENTOS E
CAMINHÓES PARA O MUNiCípIO DE QUITERIANÓPOLlS - CE. Signatários: Antonia
Adenilce Arceno Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas; Marcos Ronniely Holanda
Pedroza - Proprietário. Data da Assinatura da Ala de Registro de Preços: 09 de fevereiro de
2021.

ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

Avenida Laurindo Gomes. Centro, Quiterianópolis - CE. CEP: 63650-000,
CNPJ (MF) nO. 07.551.179/0001-14 - CGF nO. 06.920.645-7 - Fone 88 3657-1064
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I-:STA()O no Cf.AR .\- PIU:n:nUf.{A ;\IU!"ICIPAL UE ITAREMA -AVISO UE I.ICITAÇ.\O- rREGÃO ELETJ.tÔSICO:'te 007J2021-1lI\'
- A I'n:fel11JJõl tumcipa.1 de lurem... C:ani. através da;; diven>:l «rc:tanas. comunica lHJOo mll."t\."Ssad41s l}ut": e.larn ahrinJn licitação na Mooali..ta..1c.: I'n:gãu

Elcuúnico
OCI1/2021.DfV. cujo ObJeto c li Rti\-tro de Preço para Aquis.içJo de li::u. minulllnalunl de SUU mi C' dI' 20 litrO'!. junlü ali diHnas
St'crelarhu do i\luuidplo dr lia rema. enrã. Esl.1MO Aberto li rrazo p:tnt CaJa\tnllTlellW de PWf'OStll": dr 12 dtO Fe\-'udro dC' 2021 a 24 de Fnen:irll de
2021; Abertura J3S PnlJ'O!>la. 'N.l dia 2!õ dE' Fnf'rtlro dr 2021. à, IIMh: e a Fac dc Bisl",lt.t de Lalll:c)" 1\(1 dia 2" de h""t'rrirn dr 2021. 1\11 09h. O rcli;udu
Etliw.llkklclá M;I dJ,,!uiriJo no EnJ.,;rcç)s Elclrônko:t; )'r'\\.':JlÇllii£lIl..bI. tm:Jmll c www jurem; cc "'O" br. lnlorma...õc!> pdu
relctilne: (lU\) 3M7.1 133 e E-mail: lit:itaC3.(i.il.lTema.t.c.u.... br. Ilarrllla-Cr., 10 dt' Frnreiru dr 2021. lot'z IIdt'1Ja Hra2a - Prtoclra OOch,1.
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r.ST..\J)() UO <,'f.AR..\ - pH.En:rrURA MllNICIPAL UE (TAREMA - AVISU nr.I.ICITAç..\O- PRF.G ..\O f.Lf.TR(}NICO N. 006/2021-1)( \'
MISTO
._--

-

- A ''refeitura Municiral dc-ltarcma. Cear.l. dtr.m.:.s da.... Jivcr" sccrcurias. comunica i.I(JOo intere:.!o;uJo, que esw3 õthrindo LiciI8\.i\o na Modalid3dc PreRàu
Elctrullu:u r-.... 006f021-DlV. cujv Objc1o ê o Rt'Kisrro dI' rttÇO p2ln Rtl..-f<;jro dt Prt'(O pua Aquisiçlo de Gis lJqutlC'ilO dC' Prlrólm (GI.f') IJ 1.:1:..
pan _tendtr 21" dht'n»!o S«ttlui:u do :\Iunif.'ipio dt' 1Cllrrma. Curá. úlando Ahcrto o Pra70 J'ara Carlastramenlll de l'r0r't».ta.o;: dI' II de .'nerriru de
2U21 a 2.\ dt ft'nrriro dI' 2021; Ahertura da.. Propo'>u'>. no dia 1.. dr revt'rt'lro dr 2021. às I"h; e a he de Disputa de l3ncn no dia 2" d fnrrnro
d 2U21, à, 15h. t) rdendo EdItai pnder.i ser aJqullidu nu F.ndem;m. [kul.tlH.'l: W't'l't'l' liiiaqs:rç ';Illll 111, 'h'\\.W tkç çe £0)' br'I,cita.:ocs e .."......"'\\'.IW;m.

. Informaçõcs pdn Telefone: (MHI.lM7,IIH e E.mail: licital.ac»@:itarcllla . ..:e.godx.lrut.ma-<..Y.. 10 dt Yf'\'trtiro dr 2011. Ihto., Heltna Braga

- l"rc2ot'lra Onclal.
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•:SlA()() UO CEARÁ -1'Rf.:I;f.ITl,;RA ,\IUNICII"AL nr.ITAnF.l\1'\ - AVISO DI-: U(Tfl\Ç,'\O - PREGÃO EI.ETnÚlrO N. OMVlI121.S:\IIIS

_ A 11refcilura Municipal de 1t;,\fel1lil. Ccará. através da Sl'l;retaria Municipal de I'[(ltcçiio Social c c.d.ltlallia. ":tlmuniça aos inh,'Ic.'is:tdl)s que eslarâ ..hnndo
Li..:íta-;ào n3 todalidad(' Pre!tào ElclrÔnic.l

fi

• n."'S':> .,>"

IIUS/2021.SMPS. cujo Objetu ê u Rrgt".ru de Pro p"n Aquidçio dt' (f'ta hi\fca. par_ dislribuiçJu

às ramOla, t"m !Jtuaçto dI' ,"ulllt'f1lhllltlade '\Udlll. JUDtO à 5t<'rtlaria Munltlpal dr t-rolrçlo Snci.1 t' Cidadall+- du Municiplo dt' lIart'III11, Crará.

olando Aberto o prazo rara C:JdaSlTamcnto de Propostas: dI' 12 dt t't-Hrriro dr lU21 a 24 dt hnrriro dI' lul I: Abcr1utlllfii." PrUf' tiO di. 25 t.lç

rncrdro dt" 2U21. iI\ 14"; e a Fa.»e dI: Diloputa de Linces no db 24 dr .-nrrrirfl dr 2011. is 13h. () rfc:ridt) EdiuJ puJcrá ser sdquirido nos rndcrC'(l"t<
Ell.tr;;lnico: 'YW.C(lC!l-C cqm.br. ,,"ww.tcc.cc.pw.br\liciI3":rn.:S  ","'\lo'\\' íI4rcm:t-,.,;I:,J:,, Infornl4çtlcS pelo Teldi.lnc: (KK) 3foC,7.1133 c E.In;"!.
i Itat;JIX'Q'I\¥Çma ccru\-' hr. lIart'ma-Cr.. Ir) dr Ft\cnlro dr 2021. latz lIt1ua Rraa - Prt"J,:lltira Onda!.
.............

ESllltlo do Cea'. - ('onu)rdo Puhlico dr S.udt d. \licrnrrrgiju dtO Camuclrn. CPSl\ICA;\1 - A\"1lo dt Adlamtnlo de' LiC"ilaçio. A Cumisãu de
liclta ... ão t.lu Conwrcio públiçv de Saude tU Micromgiào de Camocim CPSMCA\f, \'t.-IO JUt Illl:io JC!>lc l:o!Uunicu a todos Q!j inh.-n:s......,j,;,$ que a licltaçãll

rcrente ao Pregão Preli.encial ""'Zo21.01.2.!.OI-PP qUl: tem como ohjelo: prestaçllo de !>l.'fViçus de C\anleS labmaturiais dcstinadoli II atender 01,0; demandas

lia Policlínica Cel.libório Gumes da Slha.junto ao Con:tórci\) ru):lhco de Saul!e do, Mlcrorregmtl de Camm:lm.C!'S,\tCAM nUlltlrd man;iu!.a pdra  id 10
I1c FeverelTU tlc 2021 :h 09:0tJh t.'":>lii :oendo adiada para o dia 23 de (evereiro de 2021 iJ,. 09;(K)h. Em ....inll,fe da din"lgêtlCI;t nolO documcntlls lk h"hllllaçãu

con'llantes no Edital r no Termo de Relê:rencia, t\taiorC'1' illformaç,'k jUlIto a Comissilo (Ie Licitllç;\o do Consórcio l'Ublico de Saúde da Mlcrom:gi.."io dr
C..mnçÍrn _ CPS\lCAM pelo telefone (8X) J(,I-llW8 ou relu c-mail; çpsmcam,licit<lCBo(aJyahuuculll.hr. Camoclm(Cr.). OlJ de I:t'nreiru dr 2021. Juan
Kli'lrnlln Lima rt'rt'i,. • Prnldrnrt dll Con.I ..\Ilo dI' I.ldCllÇ:lO.

io:.'TAIKJ UO CEAR..\. - rkEF[ITCJtA MUNICIPAL UE TA:\180RU. - ,\\'ISO UE I" AUt:NUO AO f.:U1TAL - PRI:G,\O F:1.f.TRÚ:"ICO ;'\j.

OOV2021IPE - A Pn:J:ocira do Municipío de Tamboril.CE, no UMJ lk su iltrihuiçõcs lC¥ais. toma ,pUblico. para ,,'onhccintcnh) do:. in1crcr.sados ",U[.:,\OO
ao F."hul na Mooalidade rJC:u ElcllvuH.u;-"" 002l2021/rF.. cujo OBJ[TO: AqutSlç:iCl  t1:n vClrulu O km par.t J Unid3de de S:!úde d3 Famllilt SUCCSo;('l

II, confOf111c temlo)s da l:menda rartam\.t.tr P"lpo:.1a N° 111IJS.hSOOOO/1200-02 junto II St.-cn:'t3ria dC' Saude do Iunici(lio de Tambonl-CE. \toli'o

""''"''ln""!,'',,, ..", ,. ... ;,.. 1 il .'1, ................... """,..._...... l.r" ... i....ln n,. inl .... "' '11' r....",i",,n "C" t «-otllcàn. nn r-n"("n FIf"ttÕnit'" acIma. !'>em CU\lIO Sltr: mUlll"(JI

ICC.CÇ:.jW\' t)(/liciweocy. TamboriCJ:. III dr Fnrmro dr 1021. I.iliau Sitva dt Soula r.i.... - Prt'J:O<f:lrs .
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...

•: .. tJldo dn C.e1Irâ _ "rd('lrura :\lunicill8l de r.-u, - St"Crt'tllria dr t:duuçio t Cullun - ,\,.. bo lh' ('h.lOlIda Põhllc. S.1I111011-SnllJt:.
(,Pt. J,l
MUllldpiu,j Cnu C{MlIuniça a.ls inlcre ad...i que c;;lam reali7..ll.m:lo a ses3u puhhc.-d IIU di:. n.a dI." Marçu de !02 t. lo; l-Ih1JOrntn. rmrd li Ohjl.tu .'Aqlliliiio;Jt.lk
gt?uertl alullcnlkilO... I1.1 Agricultllti:t Familiar c ..lu fmp!'ccnlkdllr fllmili.1r Rural. destinado ao .:l1cnJil1lcnlO do Prordma N;I(:íoJlal de Alilllrnra..-ã.) F.':olarl
P I\F"., O edital rnl1t"Tá Sl,."T nhlido jWllo a COlllíSf'oâo de Licil;lç:l0 e no silc:s: www.cnlz.ce.)l;nv.hr(.W".Wh;e.Ce.guv.br.Cru/.•e.:..M d rC'Hrt'iro de lU11.
lA"onlllrdo nrido VllInll Mnrlano - Prrsldroh' d. CPI..
.

..

El.tatio do ("t .. ri. PrrftUura Municipal dt Orara - "'ho de Rtrtncaçlo. P.-cgJo Elrlrônicu n" 2M11.01121-PE. ObJclo; Onde:.t: lê Rcgi!>lt\I de Prt'ço
raro. fUlura e evcnlu.al prC':.r.açào de !>crá\o' cvm tcrcciri7..1çiO de mào de obra csprei31izad3 de st'TyiçllS de pmCIl>:.ion<tI... jUflhl ii SccrC1aria de S•• ude do

Municipio tk Ocara-Cc. lçia-: RCgltro de Ilrcço.. para futura c t"VCntual pre:olaçàu de iços com tcrceirização de mio de ot'lrB esJ1e.."Ctahzada de scn'lçu.,
de rrulissioll3is junto» di\'er..a.\ SeCt'et.1Tia\ Jo Municipio de Oc.ara.Ce. Infonna.;.'e.... fone (1'5) 3322-IOKK. de scumLs il R"'Xla das mulO 1... 12:lXlhs ou
.tra ..' 5 do slte: ""w.tce.ct'.gov.br. OUnlI - Cf... 10 de fC\'rrriru dI' 1021. Antunlo Paz Rumio -I"rrgloelro.
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Ceara. 10 de Fevereiro de 2021
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•

Diário Oficial dos Municipim, do Estado tlu Ccarj

•

A PREFEITA MUNICIPAL III: QIJlTERI,\NÓI'OLlS - Estado
du Cearão no U de suas atribuições legais c de confonnidadc com a
lei Municipal J
004/2017, que Dispõe Sobre ii urganização bá!\ica
du Poder EXt.'Cutivo 1unicipal de Quiterianópoli_
IU()LVE:

,\n.l. - Designar a Sra. A/liA CRISTINA VELOSO IIF.NF.VlDf_.
para ocupar a função de Gf'f"l"OfC de Saúde Bucal, \inculada à
Sl'C'rrlllrill dr Saúde. da Prefeitura Municipal de QUilCrillnópolis.
An. ... Esta punaria l-lllfilrd cm vigor na data de sua publicação.
rc\ugandu as disposiçÕ\.. em contrário.
Rr.r.ISTRE-Sl':.
PURLlQUEr..
CUMI'RA-SI:.
PAÇO

Paço da Prefeitura :\1unicipal de Quhf'rian"poli - CE.. com o.... de

IlA

PRF:F'F:ITURA

MU/IiICIPAI.

OE

QUJTERI\NÓPOlIS. em (JI( de fevereiro d" 2U21.

(rverrlro de 2021.

FRANCISCA PRISCIU.A OU4RTE I)fi PlGIJEIRfiDO

PRA!'iCISC PRISClI.1.A DU,ofRTE DE FIGUEIREDO

Preleita Municipal

Prcfcila Municipal

Puhlicado por:

Publindo pur:

Tamircs do Nascimento Marinho

Tamires do a...ciml,."tltu Marinho

('ódio Idl'nlificador:06BB07EF

CódiJeo Idt'nlificad(lr:ó3A9AEOO

st:CR"-'ARIA OE ORRAS F: SERViÇOS PÍlHLlCOS
G'\BIITE 00 PREfEITO

FXTRATO IlA ATA UE REGISTRO OE PREÇOS N.

IIECRETO N° 16/2021. OH OE n:VEI{EmO OF. 2021.

02S/2020ISRP.OI

Órgão Gnenciador: Sl."Crclana de Obras c St.n'íços Nblicos.

DECRETO o 16f2021. OS dr fl:Vt:'niro de- 2021.

f:mpre'U

Oe.rnlora

do

Rrgislro de-

Pnças:

CO:"STf{lJTnRA

RENOVA AS MEDlOAS SANITÁRIAS PARA

SIART EIRELI • ME. CNPJ N" 23.078.596,0001-18. vencedora

O

com o Valor Global: RS 4.595.162.47. I)ruo dr vlllld .. d(.' da .\111 dI.'

ENFIlENTAMENTO

DO

AVANÇO

DO

NOVO CORONAViRUS (COVID-19) NO
MUNICÍl'IO DE QUITERIANOPOl.lS. E IlÁ
OlITRAS PRO\1DÊNeIA5.

Rq:istro de I)reços: 12 (Doze) meses a partir da assinatura da Ata de
Registro

de

Preços.

Processo

de:

licitação

na

modalidade

de

C'uncorrencia Nblíca n° 02512020. Oh/ciO: REGISTRO DE PREÇOS

FRA:>OCISCA PRISCILLA IHIARTE DE FIGUEIREDO no "<o

rARA nJTURAS E EVENTUAIS LOCAÇ()F$ OE MÁQUINAS.
EQUIPAMENTOS E CAMINIl()ES PARA o MU IcirlO DE
QUITERIANÚPOUS - CE. Sljtnalários: AnlOnia Adcnilcc Arccno

da... alribuiÇ"l'k."S que lhe confere a Lei Orgânica do Munidpio.

l.ima Rodrigues. Ordenadora de O<:spcsas Ma Ronni.:ly UQlanJa

A

rl{F.FEITA

MUNICIPAL

QUITERIANOPOI.IS

-

CE.

Pedroza • Prorrictrir1o. Data da Asinalur.t. Ôd AtOl Je Rc:gilm de

CONSIOERANDO () disposto no Decreto n° 33.510, de 16 de m.arço

Prel,'Os: 09 de fevereiro de 2021.

de 2020. que decretou situação de: emergncia cm saudc IIU ãmbito

tadual. dispondo sobre UI11J série de mtdidas para entTcntuncnto c

Quiterianópulis - CE. 09 de fevereiro de 2021.

contenção da infecção humana proVOC3d.J pelo no\'o L'ONna viru.... c
suas ahcraçõcs P05h,'fiorcs. onde essas mL-did" .. furalU intensificadas

A!VH),VIA ,WENILCE ARCENO UMA ROORICiUES

em todo o território estadual;

OrdenadOrJ de O.:spe-.as da Sl."Crdaria dI: ObrJ.s -: Serviços l'úhlll;u!\

OSSIOF.RAl'nO Que.

ca

se

deixe

de

dar

continuili.lli.: 1...

Puhlindn por:

José halo AI\>c.."S Costa

tno\iidéru;ia.'i que. desde o inicio da pandcmia. \'elO adotando os
govcrnos no eompromis.';o de conter o

Código Idtntifi(ador:l)5E(J252

3VólllÇO da infcçilo. um

verdadeiro eol;.Ipso poderá !Oer gerddo no sistema de salide pUblico e

pri\.ado de todo o E'l.tado. a exemplo do que já \"l:m aconlcxcndn em

ESTAOO 1>0 CEARÁ
PREfEITURA MUICIPAL DE Q IXAIlÃ

alguns paises. em cspt.."Cial em relação àqucl onJe a rolitica do

isulamnlu

ueiili

foi

n.1<111.);1I.1a

I;Omo

po::.turJ

pública

de

enfrcnlamcnto da pamlemia;

C,\MARA MUNICIPAL IIE QUIXAUÃ
PORTARIA N° 050201/2021

CO;'lllSIUERA "DO que o Governo do E ..tadu do Ceará. prorrogou o

isolamento social at o dia 14 de fevereiro de 2021:

COSIlJto:RA!'\'no

que o

STF.

PRORROGA

no julgamento da

ADI

AMRITO

6341.

..\11 •• - Ficam prorrogadas ate o dia 1.& dr rr\uiru de 2021 as
vcdações e demaiS dispol'içõa do Dcrrtll nO 02112028. de • H de

rnuçu dr 2020. c aheraÇlK.os r(lIC'riure.
Arl. r Cuntinua estritamente proibido II reali:tai1u de quaisquer tipus
de cvemos esporti\'u. cultuntis. shows. vaquejadas. campt'onatus.
pns..'i.:lm

gt.'far

aglumeT3ções

c

a

consequente

di!>cminaçào do COVID I Q. im!c:pcml!.:llh: ue a realizaçào seja cm
amhienll' ahcrtus nu fechados.

SOCIAL

NO

LEGISLA TIVO

JASEIRO DE 01. E no DECRETO MUNIClrAL
NO UtJ4rlUZI li lJÁ uu Ilv' I.KUVllJeNnl\.

UECltETA:

que

PODER

O DECRETO ESTADUAL N. 33.9Q.l DE 21 OE

COMUM e SUPl.EMENTAR entre oo!' Entes Federados;

outros

ISOLAME:-ITO

MUNIClrAL DE QUIXAOÁ DE ACORDO COM

:cndcu que a competencia administrativa pam trlltllf de Salidc. ê

entre

O

ue

o PRf[[)f:!'iTE DA CÂMARA MUNICIPAl. "E QUIXADoirCl:.
R.úmur.do N01Jaw Nlme.'í tia Si/lU. nu usu dtO sUcJS (Jlrinu;ç()e.ç /t'KUL"

qllt' Ilre .Ião f.YJflferidlJ'í pela I.ei Orgânica MuniCipal .H?ll e ReRimc""tn

/r"er"" t' ainda.
CONSI1J£RAI\'DO, qUi' a u'"Klmblft}" mundial Ju .'õ(1,iJ, - 0"'5
d"uijkou. em II dt. Murço dc..](J20. qlle' a (,OJ'IIJ-./9. "mO' Jm:nra
t:all.ml/a

pr/n

Commní'1l,'r

(Jt>numinado

SARSCoV-l),

é

uma

/1unJt:mia:
ww'w.diariomunicipal.com.br/aprcce
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2020/SRP.O

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, através de publicação no Diário Oficial
da União - DOU. Diário Oficial do Estado - DOE, Jornal de Grande Circulação - Diário do

Nordeste, Diário Oficial dos Municipios do Ceará - APRECE, Site Oficial da Prefeitura de
Quiterianópolis: www.guiterianopolis.ce.gov.br e

Quadro de Aviso e Publicações da

Prefeitura de Quiterianópolis - CE, o Extraio Ala da Ata de Registro de Preços 025/2020,

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA O MUNiCípIO DE QUITERIANÓPOLlS 
CE.

Quiterianópolis - CE, 1 O q1e.vereiro de 2021.
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ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA FfÓDRIGUES

ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS

Avenida Laurindo Gomes, Centro, Quiterianópolis - CE. CEP: 63650-000.

CNPJ (MF) n°. 07.551.179/0001-14 - CGF n". 06.920.645-7 - Fone 86 3657-1064
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