
  Caderno I do dia 07 de Julho de 2021   Ano XXIII Nº 5543

GABINETE DO PREFEITO

PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 1315, DE 1º DE JULHO DE 2021

Republicada por incorreção

Dispõe sobre a nomeação da Assessor Técnico

de Perícia do Fundo Municipal de Previdência

Social dos Servidores de Juazeiro do Norte,

integrante da Secretaria de Finanças do

Município de Juazeiro do Norte.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO

NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 72, incisos

VII e IX, da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990;

Considerando as disposições da Lei Complementar nº 112,

de 05 de julho de 2017, que dispõe sobre a estrutura funcional da

Administração Municipal de Juazeiro do Norte, com alterações da

Lei Complementar nº 116, de 22 de dezembro de 2017, da Lei

Complementar nº 119, de 26 de outubro de 2018, e da Lei

Complementar nº 128, de 03 de fevereiro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear CÍCERA SERGIANA FEITOSA VIEIRA,

portadora do RG nº 96029020845 SSP/CE, inscrita no CPF nº

774.256.503-04, do cargo de provimento em comissão de Assessor

Técnico de Perícia do Fundo Municipal de Previdência Social dos

Servidores de Juazeiro do Norte (PREVIJUNO), integrante da

estrutura organizacional da Secretaria de Finanças (SEFIN), de Nível

Ocupacional DAS-6.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de 1º de julho

de 2021.

Palácio Municipal José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do

Norte, Estado do Ceará, ao 1º de julho de 2021.

GLÊDSON LIMA BEZERRA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Portaria nº 014/2021/SEDUC, de 06 de julho de 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

SEDUC, no uso das atribuições previstas no art. 139, da Lei

Complementar Municipal Nº 12/2006, e considerando o que consta

no Processo Administrativo Disciplinar nº 002.2021/SEDUC,

instaurado (a) pela Portaria nº 003/2021/SEDUC, de 05 de março

de 2021, da Exma. Sra. Pergentina Parente Jardim Catunda, Secretária

Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial nº 5463, de 15

de março de 2021, resolve:

Art. 1º Prorrogar, por 60 dias, o prazo para conclusão dos

trabalhos da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos

Administrativos Disciplinares, designada pela Portaria nº 1264, de 21

de junho de 2021, publicada no Diário Oficial nº 5537, de 29 de

junho de 2021, em face das razões apresentadas pelo Presidente da

Comissão Processante constantes do Ofício nº 018/2021, de 22 de

junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 011/2021

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Portaria nº 015/2021/SEDUC, de 06 de julho de 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

SEDUC, no uso das atribuições previstas no art. 139, da Lei

Complementar Municipal Nº 12/2006, e considerando o que consta

no Processo Administrativo Disciplinar nº 001.2021/SEDUC,

instaurado (a) pela Portaria nº 004/2021/SEDUC, de 09 de março

de 2021, da Exma. Sra. Pergentina Parente Jardim Catunda, Secretária

Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial nº 5463, de 15

de março de 2021, resolve:

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO -  SEDUC
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Art. 1º Prorrogar, por 60 dias, o prazo para conclusão dos

trabalhos da Comissão Permanente de Sindicâncias e Processos

Administrativos Disciplinares, designada pela Portaria nº 1264, de 21

de junho de 2021, publicada no Diário Oficial nº 5537, de 29 de

junho de 2021, em face das razões apresentadas pelo Presidente da

Comissão Processante constantes do Ofício nº 017/2021, de 22 de

junho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 011/2021

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO

Portaria nº 016/2021/SEDUC, de 06 de julho de 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

SEDUC, no uso da atribuição que lhe confere o §2º do art. 151 da

Lei Municipal Complementar Nº 12/2006, e tendo em vista a

solicitação formulada pelo Presidente da Comissão Permanente de

Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, no bojo do

Processo Administrativo Disciplinar nº 002.2021/SEDUC,

instaurado (a) pela Portaria nº 003/2021/SEDUC, de 05 de março

de 2021, da Exma. Sra. Pergentina Parente Jardim Catunda, Secretária

Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial nº 5463, de 15

de março de 2021, resolve:

Art. 1º Designar FABIANE DE SOUSA ARAUJO, auxiliar

de professor do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de

Educação, matrícula funcional nº 02609, para, sem prejuízo de suas

demais atribuições, exercer o encargo de defensor dativo da acusada

MARIA ERLANE GARCIA ALVES FEITOSA, professora do

quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, matrícula

funcional nº 22130, no processo administrativo acima indicado, para

apresentar defesa escrita, podendo requerer à Comissão Processante

eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA

Secretária Municipal de Educação

Portaria nº 011/2021

Portaria Nº 197/2021-GAG/SESAU

Dispõe sobre a concessão de diárias

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, no artigo 72 da

Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e com fundamento

nos artigos 56 e 57 da Lei complementar  nº 12 de 17 de agosto de

2006, regulamentados pelo Decreto nº 501, de 17 de Janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art.1º- CONCEDER ao Sr: “CICERO ANTONIO DE

MENDONÇA RODRIGUES”, inscrito no CPF: 585.208.303-82,

ocupante no cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde-

SESAU, 01 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de R$ 113,00 (Cento

e Treze Reais),acrescida de 8%,equivalente à R$ 9,04 (Nove Reais e

Quatro Centavos), ainda acrescida de 25%, equivalente à 28,25 (Vinte

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), a meia diária no valor de

56,50 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos),acrescida de

8% equivalente à 4,52 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), ainda

acrescida de 25% equivalente à 14,12 (Quatorze Reais e Doze

Centavos)  perfazendo o valor de R$ 225,43 (Duzentos e Vinte e

Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), com a finalidade de

transportar pacientes para Tratamento de Saúde, no dia 07 de  Junho

de 2021 em Fortaleza-Ce.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos  07  de Junho  de 2021.

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria Nº 202/2021-GAG/SESAU

Dispõe sobre a concessão de diárias

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, no artigo 72 da

Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e com fundamento

nos artigos 56 e 57 da Lei complementar  nº 12 de 17 de agosto de

2006, regulamentados pelo Decreto nº 501, de 17 de Janeiro de 2020.

RESOLVE:

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE -  SESAU
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Art.1º- CONCEDER ao Sr: “CICERO ANTONIO DE

MENDONÇA RODRIGUES”, inscrito no CPF: 585.208.303-82,

ocupante no cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde-

SESAU, 01 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de R$ 113,00 (Cento

e Treze Reais),acrescida de 8%,equivalente à R$ 9,04 (Nove Reais e

Quatro Centavos), ainda acrescida de 25%, equivalente à 28,25 (Vinte

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), a meia diária no valor de

56,50 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos),acrescida de

8% equivalente à 4,52 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), ainda

acrescida de 25% equivalente à 14,12 (Quatorze Reais e Doze

Centavos)  perfazendo o valor de R$ 225,43 (Duzentos e Vinte e

Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), com a finalidade de

transportar pacientes para Tratamento de Saúde, no dia 10  de  Junho

de 2021 em Fortaleza-Ce.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos  10  de Junho  de 2021.

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria Nº 211/2021-GAG/SESAU

                                                      Dispõe sobre a concessão de diárias

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, no artigo 72 da

Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e com fundamento

nos artigos 56 e 57 da Lei complementar  nº 12 de 17 de agosto de

2006, regulamentados pelo Decreto nº 501, de 17 de Janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art.1º- CONCEDER ao Sr: “CICERO ANTONIO

MENDONÇA RODRIGUES”, inscrito no CPF: 585.208.303-82,

ocupante no cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde-

SESAU, 01 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de R$ 113,00 (Cento

e Treze Reais),acrescida de 8%,equivalente à R$ 9,04 (Nove Reais e

Quatro Centavos), ainda acrescida de 25%, equivalente à 28,25 (Vinte

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), a meia diária no valor de

56,50 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos),acrescida de

8% equivalente à 4,52 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), ainda

acrescida de 25% equivalente à 14,12 (Quatorze Reais e Doze

Centavos)  perfazendo o valor de R$ 225,43 (Duzentos e Vinte e

Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), com a finalidade de

transportar pacientes para Tratamento de Saúde, no dia 16 de  Junho

de 2021 em Fortaleza-Ce.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos 16  de Junho  de 2021.

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Portaria Nº 216/2021-GAG/SESAU

Dispõe sobre a concessão de diárias

A Secretaria  Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, no artigo 72 da

Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,e com fundamento

nos artigos 56 e 57 da Lei complementar  nº 12 de 17 de agosto de

2006, regulamentados pelo Decreto nº 501, de 17 de Janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art.1º- CONCEDER ao Sr: “CICERO ANTONIO DE

MENDONÇA RODRIGUES “, inscrito no CPF: 585.208.303-82,

ocupante no cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde-

SESAU, 01 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de R$ 113,00 (Cento

e Treze Reais),acrescida de 8%,equivalente à R$ 9,04 (Nove Reais e

Quatro Centavos), ainda acrescida de 25%, equivalente à 28,25 (Vinte

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), a meia diária no valor de

56,50 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos),acrescida de

8% equivalente à 4,52 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), ainda

acrescida de 25% equivalente à 14,12 (Quatorze Reais e Doze

Centavos)  perfazendo o valor de R$ 225,43 (Duzentos e Vinte e

Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), com a finalidade de

transportar pacientes para Tratamento de Saúde, no dia 21 de  Junho

de 2021 em Fortaleza-Ce.¼ˆ:

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos  21  de Junho  de 2021.

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE SAÚDE
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Portaria Nº 227/2021-GAG/SESAU

Dispõe sobre a concessão de diárias

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará, usando de suas atribuições legais, no artigo 72 da

Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990, e com fundamento

nos artigos 56 e 57 da Lei complementar  nº 12 de 17 de agosto de

2006, regulamentados pelo Decreto nº 501, de 17 de Janeiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º- CONCEDER ao Sr: “CICERO ANTONIO DE

MENDONÇA RODRIGUES “, inscrito no RG: 205.441.291,

ocupante no cargo de motorista, lotado na Secretaria de Saúde-

SESAU, 01 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de R$ 113,00 (Cento

e Treze Reais),acrescida de 8%,equivalente à R$ 9,04 (Nove Reais e

Quatro Centavos), ainda acrescida de 25%, equivalente à 28,25 (Vinte

e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos), a meia diária no valor de

56,50 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos),acrescida de

8% equivalente à 4,52 (Quatro Reais e Cinquenta Centavos), ainda

acrescida de 25% equivalente à 14,12 (Quatorze Reais e Doze

Centavos)  perfazendo o valor de R$ 225,43 (Duzentos e Vinte e

Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), com a finalidade de

transportar pacientes para Tratamento de Saúde, no dia 29 de  Junho

de 2021 em Fortaleza-Ce.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

Secretaria Municipal de Saúde, em Juazeiro do Norte, Estado

do Ceará, aos  29  de Junho  de 2021.

FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE

SECRETÁRIA DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 08, DE 25 DE JUNHO DE 2021.

Cria Comissão Organizadora da 11ª

Conferência Municipal de Assistência Social de

Juazeiro do Norte.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social –

CMAS de Juazeiro do Norte, no uso de suas competências e nas

atribuições conferidas pela Lei nº 2059 de 06 de dezembro de 1995

alterada pela Lei nº 3051 de 05 de junho de 2006, em Reunião

Ordinária do dia 25 de junho de 2021, considerando que o Prefeito

de Juazeiro do Norte e o Conselho Municipal de Assistência Social -

CMAS, convocaram, conjuntamente, por meio do Decreto nº 665

de 01 de Julho de 2021, a 11ª  Conferência Municipal de Assistência

Social, a realizar-se em Juazeiro do Norte, Ceará, no dia 11 de agosto

de 2021, tendo como Tema Central: “Assistência Social: Direito do

Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar

as desigualdades e garantir proteção social”.

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Organizadora da 11ª Conferência

Municipal de Assistência Social, composta pelo Presidente e Vice-

Presidente do CMAS de Juazeiro do Norte-CE, Conselheira Neilian

Cavalcante Mafra; pela Vice - Presidenta do CMAS de Juazeiro do

Norte-CE, Conselheira Maridiana Figueiredo Dantas, pelos

Conselheiros(as):

REPRESENTANTES DO GOVERNO (Titulares)

• Jacsa Vieira de Caldas (Representante da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho)

• Maria Nei Freitas (Representante da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente)

• Luciana Sobreira de Alencar (Representante da Secretaria

Municipal de Finanças)

REPRESENTANTES DO GOVERNO  (Suplentes)

• Maridiana Figueiredo Dantas (Representante da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho)

• Damiana Benjamim Gonçalves (Representante da Secretaria

Municipal de Finanças)

• Karin Michele Bender (Representante da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente)

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL (Titulares)

• Neilian Cavalcante Mafra (Comunidade Beneficente Zaila

Lavor)

SEDEST
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• Maria Zilma Ferreira dos Santos (Representante Usuários

da Assistência Social)

• Luciola Alves Domingos (Representante Usuários da

Assistência Social)

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL (Suplentes)

• Francisco Josué Farias da Silva (Comunidade Beneficente

Zaila Lavor)

• Francisca Maria da Conceição (Representante Usuários da

Assistência Social)

• Adriana da Silva Lima (Representante Usuários da

Assistência Social)

Art. 2º - A Comissão será presidida pelo Presidente e pelo Vice-

Presidente do CMAS de Juazeiro do Norte CE, e terá como

competência:

I - Preparar e executar as capacitações para realizações dos encontros

nas localidades, distritos, CRAS, CREAS, SEDEST;

II - Orientar e acompanhar a realização e resultados dos Encontros

nas Localidades, Distritos, CRAS, CREAS, SMAS;

III - Preparar e acompanhar a operacionalização da 11ª Conferência

Municipal de Assistência Social;

IV - Propor e encaminhar para aprovação do colegiado, materiais

relativos a critérios de definição do número de Participantes, Projeto,

Regimento, Metodologia, Divulgação, Organização e Composição a

ser utilizada durante a 11ª Conferência Municipal de Assistência

Social;

V - Organizar e coordenar a 11ª Conferência Municipal de Assistência

Social;

VI - Promover a integração com as Unidades da Secretaria Municipal

de Assistência Social, que tenham interface com o evento, para resolver

eventuais pendências e tratar assuntos referentes à 11ª Conferência

Municipal de Assistência Social;

VII - Dar suporte técnico - operacional durante o evento;

VIII - Manter o CMAS de Juazeiro do Norte-CE informado sobre o

andamento das providências operacionais, programáticas e de

sistematização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social;

Art. 3º - Para operacionalização da 11ª Conferência Municipal de

Assistência Social, a Comissão Organizadora contará com o apoio

dos seguintes Órgãos:

I – Secretaria Executiva do CMAS;

II - Unidades da SEDEST- CRAS,CREAS,CRM,CRI e Centro

Pop;

III - Secretarias Municipais da Saúde, Educação e Finanças;

IV - Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

˜V - Associações Comunitárias.

Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá contar, ainda, com

colaboradores eventuais para auxiliar na operacionalização da 11ª

Conferência Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. Consideram-se colaboradores eventuais as

instituições e organizações governamentais ou de sociedade civil, da

administração Pública ou de iniciativa privada, prestadoras de serviços

da Assistência Social, bem como consultores e convidados.

Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua

publicação.

Juazeiro do Norte/CE, 25 de junho de 2021

Neilian Cavalcante Mafra

Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 25 de JUNHO DE 2021.

Dispõe o período de realização da 11ª

Conferência Municipal de Assistência Social de

Juazeiro do Norte.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social –

CMAS de Juazeiro do Norte, no uso de suas competências e nas

atribuições conferidas pela Lei nº 2059 de 06 de dezembro de 1995

alterada pela Lei nº 3051 de 05 de junho de 2006, em Reunião

Ordinária do dia 25 de junho de 2021,  CONSIDERANDO que o

Prefeito de Juazeiro do Norte e o Conselho Municipal de Assistência

Social - CMAS, convocaram, conjuntamente a 11ª Conferência

Municipal de Assistência Social, por meio do Decreto nº 665 de 02 de
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julho de 2021, a realizar-se em Juazeiro do Norte, Ceará, em 11 de

agosto de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar a realização da 11ª Conferência Municipal de

Assistência Social de Juazeiro do Norte, no dia 11 de agosto de 2021,

tendo como Tema Central “Assistência Social: Direito do Povo e Dever

do Estado, com financiamento público, para enfrentar as

desigualdades e garantir proteção social”.

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor a partir da data de sua

publicação.

Juazeiro do Norte/CE, 25 de junho de 2021

Neilian Cavalcante Mafra

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Anexo da Reunião Ordinária Nº 19/2021

Dispõe sobre a publicidade dos resultados dos

processos apreciados pela Junta Administrativa

de Recursos de Infrações – JARI.

O Presidente da Junta Administrativa de Recursos de

Infrações – JARI do Departamento Municipal de Trânsito –

DEMUTRAN de Juazeiro do Norte-CE, no uso das atribuições que

lhe foram delegadas pela Portaria Nº 0772 de 09 de fevereiro de

2021;

Considerando o disposto no Art. 288 da Lei 9.503, de 23

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro;

Considerando o Art. 13 e o Art. 25 do Anexo Único do

Decreto nº 14 de 22 de março de 2013 que dispõe sobre a estrutura

e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações –

JARI do Município de Juazeiro do Norte-CE;

Considerando o Art. 16 da Resolução 619 de 06 de setembro

de 2016 que estabelece e normatizam os procedimentos para a

aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos

valores arrecadados;

RESOLVE:

1. Tornar público o resultado dos processos apreciados pela

Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI na reunião

Ordinária Nº 19, realizada em 07 de Julho de 2021.

2. A qualquer momento a parte legítima, considerando o

disposto no Art. 2º da Resolução 299/08 do CONTRAN, poderá

solicitar o parecer fundamentado do processo, junto ao

Departamento Municipal De Trânsito – DEMUTRAN/JN,

localizado na Rua Antônio Mota Diniz, Nº 02, Bairro Santa Tereza –

Juazeiro Do Norte-CE, CEP.: 63.050-415.

Nº PROCESSO RESULTADO

1 20210400 Improcedente

2 20210401 Improcedente

3 20210402 Improcedente

4 20210403 Improcedente

5 20210404 Improcedente

6 20210405 Improcedente

7 20210406 Improcedente

8 20210407 Improcedente

9 20210408 Improcedente

10 20210409 Improcedente

11 20210410 Improcedente

12 20210411 Improcedente

13 20210412 Improcedente

14 20210413 Improcedente

15 20210414 Improcedente

16 20210415 Improcedente

17 20210416 Improcedente

18 20210417 Improcedente

19 20210418 Improcedente

20 20210419 Improcedente

21 20210420 Improcedente

22 20210421 Improcedente

23 20210422 Improcedente

JARI
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24 20210423 Improcedente

25 20210424 Improcedente

26 20210425 Improcedente

27 20210426 Improcedente

28 20210427 Improcedente

29 20210428 Improcedente

30 20210429 Improcedente

31 20210430 Improcedente

32 20210431 Improcedente

Juazeiro do Norte-CE, 07 de Julho de 2021.

JOAQUIM ELIAS DA FRANCA NETO

Presidente da JARI

PORTARIA 0772/2021

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Pregão Eletrônico n° 2021.06.17.2. O Pregoeiro

Oficial do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso

de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos

interessados, que concluiu o julgamento final do Pregão nº

2021.06.17.2, sendo o seguinte: LICITANTE VENCEDOR –

TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA,

vencedora junto ao lote 01 com proposta final no valor mensal

estimado de R$ 192.689,28 (cento e noventa e dois mil seiscentos e

oitenta e nove reais e vinte e oito centavos). A empresa vencedora foi

declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital

Convocatório. Maiores informações no endereço eletrônico:

bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil

(BLL). Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88)

3566-1010. Juazeiro do Norte/CE, 06 de julho de 2021. Raimundo

Emanoel Bastos de Caldas Neves – Pregoeiro Oficial do Município.

AVISO

Estado do Ceará –Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

de Juazeiro do Norte -CE - Aviso de Licitação - Chamamento

Público Nº01/2021-SEDEST. A Secretaria de Desenvolvimento

Social e Trabalho de Juazeiro do Norte -CE, através da Comissão

de Credenciamento de Chamamento Público, localizada na  Rua

Monsenhor Esmeraldo S/N Franciscanos - Juazeiro do Norte -

CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica

aberto até 29 de julho de 2021, em horário de expediente (08h às

14h ),  o Chamamento Público 01/2021-SEDEST, para Seleção

de entidades privadas sem fins lucrativos para a prestação de serviços

à Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através da Secretaria do

Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDEST, relativos à

implementação da tecnologia social de primeira água – Implementação

de Cisternas de Placas 16 mil litros, conforme especificações constantes

no Edital desta Chamada Pública, o qual se encontra, na íntegra, à

disposição de todos os interessados no sítio, https://

www. juaze i rodonor te .ce .gov.br/diar io -o f i c ia l/ht tp ://

www.tcm.ce.gov.br ou junto ao presidente  da Comissão de

Credenciamento no endereço citado, no horário de expediente (08h

às 14h). Juazeiro do Norte /CE, 06 de julho de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0003

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Administração e a empresa EMES SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para

prestação de serviços especializados a serem prestados exclusivamente

na assessoria e consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços

de controle de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações

(benefícios eventuais), compreendendo a orientação,

acompanhamento da execução, elaboração e orientações técnicas em

atendimento a consultas, junto a Secretaria Municipal de

Administração de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações

constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R$

53.910,00 (cinqüenta e três mil novecentos e dez reais). Vigência

Contratual: 12 meses. Signatários: José Tarso Magno Teixeira da Silva

e Cicero Márcio Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0002

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Social e Trabalho e a empresa EMES SERVIÇOS

AVISOS E EDITAIS
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ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para

prestação de serviços especializados a serem prestados exclusivamente

na assessoria e consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços

de controle de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações

(benefícios eventuais), compreendendo a orientação,

acompanhamento da execução, elaboração e orientações técnicas em

atendimento a consultas, junto a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Trabalho de Juazeiro do Norte/CE,

conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor

Total do Contrato: R$ 18.126,00 (dezoito mil  cento e vinte e seis

reais). Vigência Contratual: 12 meses. Signatários: Zulneide Rodrigues

Parente e Cicero Márcio Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0004

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Educação e a empresa EMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços

especializados a serem prestados exclusivamente na assessoria e

consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços de controle

de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações (benefícios

eventuais), compreendendo a orientação, acompanhamento da

execução, elaboração e orientações técnicas em atendimento a

consultas, junto a Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do

Norte/CE, conforme especificações constantes no Edital

Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 35.928,00 (trinta e cinco

mil novecentos e vinte e oito reais). Vigência Contratual: 12 meses.

Signatários: Pergentina Parente Jardim Catunda e Cicero Márcio

Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0005

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Infraestrutura e a empresa EMES SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para

prestação de serviços especializados a serem prestados exclusivamente

na assessoria e consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços

de controle de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações

(benefícios eventuais), compreendendo a orientação,

acompanhamento da execução, elaboração e orientações técnicas em

atendimento a consultas, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações

constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R$

17.982,00 (dezessete mil novecentos e oitenta e dois reais). Vigência

Contratual: 12 meses. Signatários: José Maria Ferreira Pontes Neto e

Cicero Márcio Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0006

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Saúde e a empresa EMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços

especializados a serem prestados exclusivamente na assessoria e

consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços de controle

de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações (benefícios

eventuais), compreendendo a orientação, acompanhamento da

execução, elaboração e orientações técnicas em atendimento a

consultas, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do

Norte/CE, conforme especificações constantes no Edital

Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 35.928,00 (trinta e cinco

mil novecentos e vinte e oito reais). Vigência Contratual: 12 meses.

Signatários: Francimones Rolim de Albuquerque e Cicero Márcio

Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2021.07.05-0001

Extrato de Contrato. Tomada de Preços Nº 2021.03.30.1. Partes: o

Município de Juazeiro do Norte, através do(a) Secretaria Municipal

de Segurança Pública e Cidadania e a empresa EMES SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para

prestação de serviços especializados a serem prestados exclusivamente

na assessoria e consultoria técnica, na condução de rotinas nos serviços

de controle de almoxarifado, combustíveis, patrimonial, doações

(benefícios eventuais), compreendendo a orientação,

acompanhamento da execução, elaboração e orientações técnicas em

atendimento a consultas, junto a Secretaria Municipal de Segurança

Pública e Cidadania de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações

constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R$

18.126,00 (dezoito mil  cento e vinte e seis reais). Vigência Contratual:

12 meses. Signatários: Doriam Lucena Silva Matos e Cicero Márcio

Macedo Tavares.

Data de Assinatura do Contrato: 05 de Julho de 2021.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

Juazeiro do Norte/CE, em cumprimento do Termo de Ratificação

procedido pelo Senhor Diogo dos Santos Machado, Ordenador de

Despesas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços

Públicos, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de

Licitação n.º 2021.07.07.01. Objeto: Contratação de empresa

especializada em serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos

domiciliares e urbanos, varrição, capinação, poda de árvores, pintura

de guias e roçagem do Município de Juazeiro do Norte/CE, por

intermédio de sua Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Contratada: REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, inscrita

no CNPJ sob o nº 26.892.705/0001-54. Valor Mensal: R$

2.434.153,98 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil cento

e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos). Fundamento Legal:

Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão

Permanente de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos.

Data: 07 de julho de 2021.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021-SEDEST

O Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria

do Trabalho e Desenvolvimento Social, doravante denominada

SEDEST, tendo em vista o constante no Processo Administrativo nº

01/2021 -SEDEST e no Convênio nº 003700/2020 Processo Nº

71000037789/202054, torna público o presente EDITAL DE

CHAMADA PÚBLICA para a seleção e contratação de entidades

privadas sem fins lucrativos para a implementação da tecnologia social

de primeira água - Implementação de Cisternas de Placas 16 mil litros,

observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal

nº 12.873/2013, do Decreto nº 9.606/2018, da Portaria nº 022/

2020 e da Instrução Operacional nº 2,08/08/2017, e em consonância

com as diretrizes e critérios abaixo descritos.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente edital a seleção de entidades privadas

sem fins lucrativos para a prestação de serviços à Prefeitura Municipal

de Juazeiro do Norte, através da Secretaria do Trabalho e

Desenvolvimento Social – SEDEST, relativos à implementação da

tecnologia social de primeira água – Implementação de Cisternas de

Placas 16 mil litros, de acordo com o modelo proposto pela Instrução

Operacional nº 2,08/08/2017.

2. DA TECNOLOGIA SOCIAL

2.1. As orientações técnicas para a implementação da tecnologia social

objeto deste edital estão dispostas na Instrução Operacional nº 2,08/

08/2017.

3. DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

3.1. Serão beneficiárias do Programa Cisternas as famílias de baixa

renda definidas nos termos dos incisos I e II do caput do art. 4º do

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, residentes na zona rural

atingidas pela seca ou falta regular de água.

4. DAS METAS E MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS

4.1. Serão contratadas, por lote, entidades privadas sem fins lucrativos

que atuarão em Juazeiro do Norte, cujas metas previstas estão

quantificadas no Quadro 1 – Lote 01, apresentado na sequência.

QUADRO 1 – MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/LOTE

01

LOTE 01

Especificação: Implementação de Cisternas de Placas de 16 mil

litros

Quantidade102 unidades                    Valor GlobalR$ 343.063,74

Em relação aos quantitativos de cisternas, permanece este número?

4.2. As entidades interessadas em participar da seleção deverão indicar

o lote  01, como sendo o lote que pretendem executar os serviços, por

meio do formulário de informações constante do Anexo II deste

edital.
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4.2.1. Caso o lote oferecido não receba nenhuma proposta, será

considerado deserto, e caberá à autoridade máxima do (a) órgão/

entidade promotor (a) da seleção pública decidir entre sua destinação

para novo edital de chamada pública.

4.3. Desde que respeitado o objeto contratual, a finalidade das

tecnologias sociais de acesso à água contratadas e a composição de

municípios por lote, os modelos específicos a serem implantados,

dentre aqueles modelos previstos na Portaria Nº 365 de 13 de Julho

de 2020, poderão ser, excepcionalmente, alterados, com vistas a

proporcionar a adequação da ação à realidade local e garantir a

melhor forma de atendimento ao interesse público.

4.3.1. Para que essas alterações ou remanejamentos sejam autorizados,

a entidade contratada deve submeter justificativa técnica Secretaria

do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDEST que, por sua vez,

deve submeter tal pleito ao Ministério da Cidadania para análise e

decisão.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. A entidade privada sem fins lucrativos contratadas por intermédio

deste edital de chamada pública terão 06 (seis) meses para execução

do objeto contratado, a contar da data da assinatura dos respectivos

contratos, em estrita conformidade com suas cláusulas e condições e

observadas as disposições deste instrumento.

6. DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS

6.1. As despesas decorrentes do objeto desta seleção ocorrerão em

conformidade com os recursos repassados por meio do Convênio nº

003700/2020, vinculado à seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Projeto: Implementação de Cisternas de 16 mil litros

Grupo de Despesa:

Classificação de Despesas Recursos Convênio

449039 R$ 256.265,82

339047 R$ 17.143,14

339039 R$ 69.654,78

Total R$ 343.063,74

Fonte de Recurso:

Recurso de Convênio Federal: R$ 340.000,00

Número do Empenho: 2020NE800075 e 2020NE800076

Esfera Orçamentária do Recurso de Convênio Federal: 20 -

Orçamento da Seguridade Social

Órgão: 55.000 - Ministério da Cidadania

Unidade Orçamentária: 55.101 - Ministério da Cidadania -

Administração Direta

Função: 08 – Assistência Social

Sub Função: 511 – Saneamento Básico Rural

Programa: 5033 – Segurança Alimentar e Nutricional

Ação Orçamentária: 8948 - Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à

Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona

Rural

Fonte de Recurso do Governo Federal: 188 - Remuneração das

Disponibilidades do Tesouro Nacional

Recurso de Contrapartida do Convenente: R$ 3.063,74

6.2. Valor estimado do lote:

Lote 1 - R$ 343.063,74.

6.3. O item 6.2. registra os valores globais máximos do lote, sujeitos à

variação decorrente do modo como se dará, em concreto, a exação

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

6.3.1. Anteriormente à celebração dos contratos, a contratante

verificará a exação em concreto do ISSQN no município componente

do lote em questão, a fim de determinar seu valor final.

6.3.2. Os valores finais do lote e do contrato serão determinados

conforme fórmula constante da Cláusula Terceira da minuta de

contrato, devendo-se considerar a diferença entre a alíquota máxima
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do ISSQN e a alíquota a que se submete a contratada e as regras

relativas à composição da base de cálculo do município.

6.4. Os serviços serão executados no regime de empreitada por preço

global e os pagamentos serão efetuados por produto, mediante a

apresentação, pela entidade contratada, da respectiva nota fiscal ou

recibo e dos relatórios do SIG Cisternas, conforme especificação do

Quadro 2.

QUADRO 2 – FORMA E CONDICIONANTES DO

PAGAMENTO

Parcela    Valor (em % do valor total do contrato)  Valor

acumulado (em % do valor total do contrato) Condições de

pagamento (em % de execução física)

1ª parcela 30                30 Adiantamento

2ª parcela 25                 55 21

3ª parcela 20                75 38,5

4ª parcela 20                 95 66,5

5ª parcela 5                   100 100

6.5. Para comprovação das condições de pagamento estabelecidas no

Quadro 2, o relatório do SIG Cisternas deverá ser submetido à

aprovação da contratante e os respectivos pagamentos estarão

condicionados ao ateste do setor responsável pelo acompanhamento

dos serviços prestados.

6.6. Após o pagamento de cada parcela, a entidade contratada deverá

emitir documento comprobatório do recebimento pelo serviço

prestado, sendo esse um recibo para a 1ª parcela e uma nota fiscal

para as demais.

7. DOS PRAZOS

ETAPAS DATA

7.1. Publicação da íntegra deste edital de chamada pública nos sítios eletrônicos

oficiais da contratante e do Ministério da Cidadania e publicação de extrato

no Diário Oficial da União/Diário Oficial do Município. 07/07/2021

7.2. Data limite para publicação da portaria que institui a Comissão de

Seleção Pública.                                           Publicada (Anexa a este Edital)

7.3. Data limite para impugnação deste edital de chamada pública.

15/07/2021

7.4. Data limite para a apresentação dos documentos pelas entidades privadas

sem fins lucrativos interessadas na contratação. 29/07/2021

7.5. Divulgação do resultado provisório da seleção nos sítios eletrônicos

oficiais da contratante e do Ministério da Cidadania e no Diário Oficial da

União/Diário Oficial do Município.                                   Diário Oficial da

União/Diário Oficial do Município.

7.6. Data limite para interposição de recursos quanto ao resultado provisório.

ITEM 11.2. O proponente poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco) dias

úteis, a contar da data de publicação do ato

7.7. Divulgação do resultado final da seleção nos sítios eletrônicos oficiais da

contratante e do Ministério da Cidadania e no Diário Oficial da União/

Diário Oficial do Município. Diário Oficial

da União/Diário Oficial do Município.

7.8. Data provável da celebração do contrato. 05 (cinco)

dias úteis após a homologação

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

8.1. Poderão participar deste edital as entidades privadas sem fins

lucrativos credenciadas pelo Ministério da Cidadania, nos termos da

Portaria nº 022/2020, de 6 de abril de 2020.

8.2. Não poderão participar deste edital as entidades privadas sem

fins lucrativos que mantenham com a União, no âmbito do Programa

Cisternas, instrumentos de parceria vigentes nos termos do art. 12 da

Lei nº 12.873/2013.

9. DA HABILITAÇÃO
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9.1. Serão habilitados os proponentes que apresentarem os

documentos listados a seguir:

I – Ofício para formalização de interesse conforme modelo do Anexo

I deste edital;

II – Formulário de informações do proponente conforme modelo

do Anexo II deste edital, juntamente com a documentação que

comprove a experiência relatada no referido formulário; e

III – Declaração de contratante sobre contratos não finalizados

conforme modelo do Anexo III deste edital.

9.2. Da habilitação jurídica:

I – Cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório

competente e suas alterações;

II – Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

III – Declaração do dirigente máximo da entidade acerca da

inexistência de dívida com o Poder Público e de inscrição nos bancos

de dados públicos ou privados de proteção ao crédito; e

IV – Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas – CNPJ pelo prazo mínimo de 3 (três) anos.

9.3. Da regularidade fiscal e trabalhista:

I – Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, do

Distrito Federal e Municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço – FGTS, na forma da lei;

II – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça

do Trabalho mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva

com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943;

III – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

e compatível com o objeto contratual; e

IV – Caso a entidade seja considerada isenta dos tributos municipais,

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de

declaração da Fazenda Municipal de seu domicílio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei.

9.4. Da habilitação da sociedade cooperativa:

I – Relação dos cooperados, com as respectivas atas de inscrição, que

atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que

executarão o contrato;

II – Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual

– DRSCI de cada um dos cooperados relacionados;

III – Comprovação do capital social proporcional ao número de

cooperados necessários à prestação do serviço;

IV – Registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971; e

V – Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por

parte dos cooperados que executarão o contrato.

9.4.1. Para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa

serão exigidos os seguintes documentos:

I – Ata de fundação;

II – Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

III – Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados com a ata

da assembleia que os aprovou;

IV – Editais de convocação das três últimas assembleias gerais

extraordinárias;

V – Três registros de presença dos cooperados que executarão o

contrato em assembleias gerais ou em reuniões seccionais; e

VI – Ata da sessão na qual os cooperados autorizaram a cooperativa

a contratar o objeto da licitação.

9.5. Os documentos de que tratam os itens 9.1 a 9.4 e 10.1 deverão ser

entregues em envelope lacrado, identificado conforme a seguir e
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entregue à Joana Maria Lima Barros no endereço abaixo indicado

até às 14h horas do dia 21 de julho de 2021, pessoalmente ou por via

postal com AR (Aviso de Recebimento).

SETOR ADMINISTRTIVO FINANCEIRO DA SEDEST/

CSURua Monsenhor Esmeraldo S/N – Bairro

FranciscanosJuazeiro do Norte/CE

9.6. A Comissão de Seleção Pública não receberá documentos

entregues após a data estabelecida no item 7.4.

9.7. Previamente à análise da documentação de que tratam os itens

9.1 a 9.4, a Comissão de Seleção Pública fará consulta ao Cadastro

de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim) a fim

de verificar se não há restrição à participação da entidade no processo

de seleção.

10. DA CLASSIFICAÇÃO

10.1. Somente os proponentes habilitados participarão da etapa de

análise dos critérios classificatórios, observada a ordem e os pesos

definidos a seguir.

10.1.1. Número de beneficiários atendidos pela implementação

de ações de gestão de recursos hídricos, de desenvolvimento

rural ou de segurança alimentar e nutricional (limitado a

29 pontos ou 29% da pontuação total);

10.1.2. Número de beneficiários atendidos pela implementação

de tecnologias sociais de acesso à água (limitado a 24 pontos

ou 24% da pontuação total);

10.1.3.  Número de benef iciários atendidos pela

implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e

nutricional em território rural (limitado a 19 pontos ou

19% da pontuação total);

10.1.4.  Número de beneficiários atendidos pela

implementação de tecnologias sociais de acesso à água em

território rural (limitado a 14 pontos ou 14% da pontuação

total);

10.1.5.  Número de beneficiários atendidos pela

implementação de ações de gestão de recursos hídricos, de

desenvolvimento rural ou de segurança alimentar e

nutricional em municípios diversos de Juazeiro do Norte

(limitado a 9 pontos ou 9% da pontuação total);

10.1.6. Número de beneficiários atendidos pela

implementação de tecnologias sociais de acesso à água em

municípios diversos de Juazeiro do Norte (limitado a 5

pontos ou 5% da pontuação total); e

10.1.7. Número de tecnologias sociais de acesso à água já contratadas

por quaisquer órgãos e/ou entidades e não completamente finalizadas

no momento da análise desses critérios classificatórios (limitado a 17

pontos negativos ou 17% da pontuação total).

10.2. A pontuação em cada um dos subitens apresentados acima será

calculada da seguinte forma:

a) Os números apresentados por cada entidade proponente serão

dispostos em ordem decrescente para cada critério;

b) Para cada critério, o maior número apresentado será pontuado

em 100%, e os números subsequentes serão avaliados em comparação

a esse primeiro lugar (com uma casa decimal);

c) Os percentuais calculados no passo anterior deverão ser aplicados

ao limite de pontos daquela categoria, resultando em pontuação final

relativa (com uma casa decimal);

d) A pontuação final total, por sua vez, será dada pelo somatório das

pontuações finais relativas de cada critério.
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10.3. É de total responsabilidade das entidades proponentes a

disponibilização das informações requeridas no subitem 10.1.7.

10.3.1. A omissão de quaisquer contratos e compromissos já assumidos

e em vigência no momento da análise dos critérios classificatórios

deste edital será considerada elemento suficiente para a imediata

desclassificação da entidade e suspensão de seu credenciamento junto

ao Programa Cisternas, nos termos da Portaria nº 365/2020.

10.4. A comprovação do atendimento aos critérios dispostos no item

10.1 e seus subitens será realizada:

a) Para os subitens 10.1.1 a 10.1.6, mediante a apresentação de

instrumentos firmados com órgãos e/ou entidades públicas e/ou

privadas, já finalizados, que indiquem objeto, prazo de vigência, metas

e recursos envolvidos, e de declaração da contratante de que o

respectivo objeto foi devidamente executado;

b) Para o subitem 10.1.7, mediante a apresentação de instrumentos

firmados com órgãos e/ou entidades públicas e/ou privadas, ainda

não concluídos, que indiquem objeto, prazo de vigência, metas e

recursos envolvidos, e de declaração da contratante conforme Anexo

III deste edital.

10.4.1. Nos contratos e congêneres firmados com pessoas de direito

privado, além do instrumento de ajuste e da declaração do contratante

ou parceiro, deverá ser encaminhada nota fiscal eletrônica e, na

ausência dessa, nota fiscal acompanhada de comprovante bancário

relativo à contraprestação pecuniária pela execução do serviço ou

empreitada.

10.4.2. Nos contratos e congêneres celebrados com o Poder Público,

além dos instrumentos de ajuste e da declaração do contratante ou

parceiro, deverão ser encaminhadas cópias da publicação de extrato

de tais instrumentos na imprensa oficial, de notas de empenho ou de

ordem de execução do serviço realizado.

10.5. Serão consideradas desclassificadas as entidades que não

apresentarem os documentos dispostos no item 10.1 e seus subitens e

não atenderem às possíveis diligências complementares solicitadas pela

Comissão de Seleção Pública.

10.6. A Comissão de Seleção Pública poderá, a qualquer tempo,

efetuar diligências para verificar a veracidade das informações

prestadas por atestados, certidões, declarações e cópias de trabalhos

realizados, bem como solicitar a revalidação dos documentos

fornecidos.

10.7. Para assegurar que disponha de um número adequado de

entidades contratadas atuando nos lotes de referência indicados no

item 4.1 deste Edital, a Comissão de Seleção Pública poderá promover,

quando necessário e a qualquer momento, a reabertura de novo

procedimento de seleção.

10.8. A Comissão de Seleção Pública poderá, excepcionalmente,

verificada a vantajosidade, propor a divisão dos lotes originalmente

propostos por este Edital de Chamada Pública, nos termos do § 2º

do art. 10 do Decreto nº 9.606/2018.

11. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

11.1. A contratante deverá instituir Comissão de Seleção Pública,

conforme o prazo estabelecido no item 7.2 deste edital, que será

responsável pela condução do processo de habilitação e seleção dos

proponentes.

11.2. O proponente poderá interpor recurso no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, a contar da data de publicação do ato.

11.3. O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de

Seleção Pública e encaminhado, por via postal com aviso de

recebimento, para o endereço indicado no item 9.5.

11.4. A Comissão de Seleção Pública terá o prazo de até 72 (setenta e

duas) horas para julgar o recurso e encaminhá-lo à autoridade superior

do(a) órgão/entidade promotor(a) desta seleção pública, caso

mantenha sua decisão.

11.5. O acolhimento do recurso, parcial ou totalmente, importará

na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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11.6. O resultado final da seleção será apresentado pela Comissão de

Seleção Pública na data prevista no item 7.7, facultando-se a presença

dos proponentes.

12. DAS IMPUGNAÇÕES

12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital

por irregularidades.

12.2. O pedido de impugnação deve ser direcionado à autoridade

máxima do órgão/entidade promotor da seleção e deve ser

protocolado até 24 (vinte e quatro) horas antes da data final

estabelecida para recebimento da documentação, conforme prevê o

item 7.3 deste edital.

12.3. A autoridade máxima do órgão/entidade promotor desta

seleção pública deve dar ciência do pedido de impugnação ao

Ministério da Cidadania e julgá-lo em até 48 (quarenta e oito) horas

após o horário de protocolo, sem prejuízo da faculdade de

representação ao Tribunal de Contas.

12.4. A impugnação feita tempestivamente pela entidade proponente

não a impedirá de participar da seleção pública até que seja proferida

decisão final na via administrativa.

12.5. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o

órgão/entidade promotor desta seleção pública procederá a sua

retificação e republicação com a devida devolução dos prazos.

13. DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Por ato da Comissão de Seleção Pública serão publicadas a

homologação do resultado final e a convocação das entidades

selecionadas, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato

de prestação de serviços.

13.2. Se a entidade selecionada para um determinado lote ficar

impossibilitada por algum motivo de celebrar o contrato de prestação

de serviços, outra será convocada respeitada a ordem de classificação.

14. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

14.1. A contratação das entidades selecionadas neste processo será

regida com base neste edital e seus anexos, bem como pela legislação

aplicável à espécie, e se dará por meio de dispensa de licitação, de

acordo com o art. 24, inciso XXXIII da Lei nº 8.666, de 21 de junho

de 1993.

14.2. A entidade selecionada será convocada a assinar o contrato de

prestação de serviços nos moldes da minuta constante do Anexo II da

Portaria nº  365 de Julho de 2020, no prazo assinalado no ato de

convocação.

14.3. Como condição para celebração do contrato de prestação de

serviços, a entidade selecionada deverá manter todas as condições e

requisitos de seleção previstos neste edital, bem como as exigências de

credenciamento junto ao Ministério da Cidadania.

14.4. Se a entidade for convocada para assinar o contrato de prestação

de serviços e não comparecer no prazo assinalado, decairá o direito à

formalização do ajuste e será facultado ao órgão/entidade promotor

da seleção pública, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na

legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das entidades

subsequentes, na ordem de classificação, mantidos os requisitos de

seleção previstos neste edital.

14.5. A assinatura do contrato de prestação de serviços deverá ser

realizada pelo representante legal da entidade proponente.

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO



 JUAZEIRO DO NORTE-CE, 07 DE JULHO DE 2021  DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO               017

15.1. A entidade contratada prestará garantia na modalidade caução,

após a assinatura do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do

valor total contratado.

15.2. O valor destinado a título de garantia deve ser depositado em

conta específica, aberta exclusivamente para essa finalidade pelo órgão/

entidade promotor desta seleção pública.

15.3. Caberá à entidade contratada a opção por uma das seguintes

modalidades de garantia da execução:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo

estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - seguro-garantia

III - fiança bancária.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Esta chamada pública poderá ser revogada por razões de interesse

público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

16.2. Esta chamada pública deverá ser anulada por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado, sem que isso implique direito a

indenização de qualquer natureza.

16.3. A qualquer tempo, antes de terminado o prazo de inscrições,

poderá o órgão/entidade promotor da seleção pública, se necessário,

modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação dos

projetos.

16.4. É facultado à Comissão de Seleção Pública ou à autoridade

superior do(a) órgão/entidade contratante, em qualquer fase do

procedimento de seleção, promover diligência destinada a esclarecer

ou complementar a instrução do processo.

16.5. Caso não haja entidade interessada e/ou selecionada para algum

dos lotes, o(a) órgão/entidade contratante poderá convidar entidade

proponente de outro lote, desde que não tenha sido selecionada,

obedecendo a ordem de classificação do lote.

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos,

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando

que esses só se iniciam e vencem em dias úteis.

16.7. Esclarecimentos adicionais acerca deste edital poderão ser obtidos

por meio do endereço eletrônico gabinete.sedest@gmail.com ou dos

telefones (88) 35723900 (Presidente da Comissão de Seleção Pública)

e (88) 35723900 (área técnica).

16.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção

Pública e comunicados ao Ministério da Cidadania.

16.9. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes

anexos:

a) Ofício de formalização de interesse;

b) Formulário de informações do proponente;

c) Declaração de contratante sobre contratos não finalizados;

d) Minuta do contrato; e

e) Modelo(s) de tecnologia(s) social(is), conforme disposto na(s)

Instrução(ões) Operacional(is) nº 2,08/08/2017 e seus anexos.

Juazeiro do Norte, 07 de julho de 2021.

Zulneide Rodrigues Parente

Ordenadora de Despesas

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho
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