Prefeitura de

CAUCAIA
CHAMAMENTO PUBLICO N° 2018.12.20.002
EDIT AL n° 2018.12.20.002
A Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, localizada na Rua: Francisco Sales, 127,
Centro, Cidade de Caucaia/CE, recebera no periodo de 20 de dezembro de 2018 a 31 de
dezembro de 2019, no horario de expediente ao publico, das 08:00 as 14:00 horas,
PROPOSTAS DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FiSICA para prestacao de servicos
junto ao programa de apoio a justica, de interesse do Municipio de Caucaia/CE, para
atender o Termo de Convenio n° 10/2017, assinado em 17 de fevereiro de 2017 com o
Tribunal de Justica do Estado do Ceara oferecendo condicoes favoraveis tanto ao
interesse da justica como da sociedade caucaiense, conforme especiflcacoes constantes
do anexo I, parte integrante deste processo.
1.0 - DO OBJETIVO
1.1- 0 presente Chamamento Publico tern como objetivo o Credenciamento de pessoas fisicas
para prestacao de services junto ao programa de apoio a justica, de interesse do Municipio de
Caucaia/CE, para atender o Termo de Convenio n° 10/2017, assinado em 17 de fevereiro de
2017 com o Tribunal de Justica do Estado do Ceara oferecendo condicoes favoraveis tanto ao
interesse da justica como da sociedade caucaiense, conforme especficacoes constantes do
anexo I, parte integrante deste processo.
2.0 - DAS CONDl<;OES GERAIS
2.1- A participacao neste credenciamento implica a aceitacao plena e irrevoqavel das normas
constantes neste instrumento.
2.2- As inscricoes para o referido credenciamento deverao ser realizadas, por meio eletr6nico,
atraves do site oficial da Prefeitura Municipal de Caucaia (www.caucaia.ce.gov.br).
2.2.1- Ao finalizar a inscricao nos moldes do item 2.2 acima o sistema ernitira o respective
comprovante, que devera ser impresso pelo interessado.
2.2.2- 0 sistema s6 admltlra uma inscricao para cada CPF informado por PROGRAMA.
2.2.3- Ap6s a tnscricao, com o comprovante impresso, o interessado devera juntar a esse, toda
a docurnentacao exigida nos itens 3.2 e 3.3 deste Edital.
2.2.4- 0 interessado devera entregar a docurnentacao exigida, na sede da CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICIPIO DE CAUCAIA, situada na Rua Francisco Sales 127, Centro,
Caucaia/Ce, no horario de 08:00 as 14:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira, em ate 2 (dois)
dias uteis ap6s a realizacao da inscrtcao.
2.2.5- Os documentos apresentados fora do prazo estabelecido no item 2.2.4 acima, nao
recebidos.
2.3- Nao poderao participar do presente chamamento pessoas ffsicas que:
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2.3.1- Estejam com seus cadastros cancelados, suspensos e/ou que tenham siao aeclarados
impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Adrnlnistracao Publica, enquanto durar o
impedimento;
2.3.2- Tenham sido declarados inid6neos para licitar ou contratar com a Adrnlnlstracao Publica,
enquanto perdurar o motivo determinante da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao.
2.4- A Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, podera revogar o presente chamamento
publico por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade de oficio ou
por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
2.5- A habilitacao no credenciamento nae impllcara na obrigatoriedade de contratacao por parte
da Controladoria Geral do Municf pio de Caucaia, que somente fara para atender a demanda
efetivamente comprovada.
2.6- Os casos omissos serao decididos pelo Controladoria Geraldo Municlpio de Caucaia.
2.7- Fica eleito o foro da Comarca de Caucaia, Estado do Ceara para dirimir quaisquer conflitos
provenientes deste Credenciamento.
2.8- A divulga9ao dar-se-a mediante aviso de publicacao do Diano Oficial do Municfpio - DOM.
3.0 - DA HABILITACAO
3.1- Para habilitar-se ao credenciamento, o interessado devera requere-lo atraves de cartaproposta junto a Controladoria Geral do Municipio de Caucaia, declarando conhecer e
concordar com os termos do Edital, apresentando a seguinte docurnentacao, que devera ser
apresentada em original ou por c6pia devidamente autenticada em cart6rio competente
ou conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal.
Os documentos de habilitacao ficarao retidos nos autos, e deverao ser apresentados em c6pias
conferidas por servidor desta Prefeitura Municipal mediante originais, ou em c6pias
autenticadas por cart6rio competente.
3.2- DOCUMENTOS PARA HABILITACAO
3.2.1- Documento oficial de identiticacao:
3.2.2- Cadastro Nacional de Pessoa Ffsica - CPF;
3.2.3- Comprovante de endereco devidamente atualizado, sendo aceito ate o terceiro mes
anterior a este procedimento;
3.2.3.1- Caso o comprovante de endereco seja em nome de outro titular, devido a residencla da
pessoa nae ser pr6pria, este devera vir acompanhado de declaracao de que o mesmo reside no
endereco com reconhecimento de firma do emitente.
3.2.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio o
sede do preposto.
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a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ?6ri>&~~~traves da
Certidao Negativa de Tributes e Contribuicoes Federais e da Divida Ativa da Uniao, emitida
nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A comprovacao de regularidades com a Fazenda Estadual sera feita atraves da Certidao
Negativa de Debitos Estaduais, fornecida pela Secretaria da Fazenda;
c) A comprovacao de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita atraves da Certidao
Negativa de Tributes Municipais.
3.2.5- Prova de tnexistencla de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhista - CNDT.

3.3 - QUALIFICACAO TECNICA
3.3.1 - Tecnico da Justica - Nivel superior
I) - Comprovacao de conclusao de curse, fornecido par mstttulcao
reconhecida pelo Minlsterto da Educacao (MEC), e
II) - Cornprovacao de experiencia em services forenses. (Declaracao)

3.3.2

de ensino superior

- Auxiliarda Justica- Nivel medic

I) - Certificado de conclusao de ensino medic ou certificado de conclusao de curse
tecnlco equivalente, expedido por instituicao de ensino reconhecida pelo 6rgao
competente, e
II) - Cornprovacao de experiencia em services forenses. (Declaracao)
3.3.3

- Auxiliar de Servicos Gerais

I) ATESTADOS DE DESEMPENHO ANTERIOR, fornecido par pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atividade/servico compativel com o objeto do presente credenciamento;
4.0 - DA APROVACAO DA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO
4.1- A Controladoria Geral do Municipio, podera, durante a analise da docurnentacao, convocar
os interessados para quaisquer esclarecimentos porventura necessaries:
4.2- Ap6s analise da docurnentacao, a Controlador
ia Geral do Municipio divulqara o
resultado de classiflcacao do credenciamento;
4.3- A aprovacao ou nao da proposta de credenciamento sera comunicada aos interessados no
prazo rnaxirno de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de apresentacao da proposta;
4.4- A apresentacao da proposta de credenciamento implica na plena concordancla e aceitacao
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pela Administracao para a prestacao dos services constantes no anexo I, parte integrante deste
processo.
5.0 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA
5.1 - As despesas decorrentes das contratacoes correrao por conta das dotacoes
orcarnentarias abaixo especificadas, DOTACAO ORCAMENTARIA: 16.01.04.122.0091.2.158
APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO,
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00.
6.0 - DA CONTRATACAO
6.1- Os services prestados serao contratados por meio de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTA(;AO DE SERVl(;OS, onde se estabelecerao com clareza e precisao os direitos,
obriqacoes e responsabilidades das partes, conforme minuta constante do anexo IV deste
edital;
6.2- 0 prazo do contrato sera estipulado de acordo com os preceitos legais, porem,
determinado em funcao das reais necessidades dos services.
6.3- A convocacao para formalizacao do termo contratual dar-se-a pela ordem de inscricao no
referido credenciamento, realizada presencialmente na Controladoria Geral do Municipio.
6.4- O(a) contratado(a) e responsavel pelos danos causados, diretamente a Controladoria Geral
do Municipio e aos beneficiaries, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do Contrato, nao reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscaltzacao ou
acompanhamento por parte da Contratante.
6.5- O(a) contratado(a) se compromete a comparecer a Controladoria Geral do Municipio, no
prazo de ate 5 (cinco) dias ap6s a publicacao da convocacao no DOM para assinatura do
contra to
6.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ed ital, sera obedecido o previsto no art. 11 O,
da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
6.7- O prazo de execucao e de acordo com o Termo de Referencia, anexo I do edital;
6.8- Todos os services objeto deste Chamamento Publico serao executados nos locais
previamente estabelecidos pela Controladoria Geral do Municipio.
7.0- ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL
7.1- Este Edital devera ser lido e interpretado na integra. Ap6s o prazo legal nao serao aceitas
aleqacoes de desconhecimento;
7.2- Os pedidos de esclarecimentos ou irnpuqnacoes ao edital deverao ser protocolados na
Controladoria Geraldo Municipio, localizada no endereco: Rua: Francisco Sales, 127, Centro,
Cidade de Caucaia/CE, e atender, obrigatoriamente, as seguintes exiqencias:
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7.2.2- Aleqacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com documentacao/provas
que se fizerem necessarias:
7.2.3- A peticao devera estar acompanhada de c6pia xeroqrafica do documento de identidade
de seu signatario;
7.3- A Controladoria Geral do Municipio nae se responsabtlizara por pedidos de
esclarecimentos ou irnpuqnacoes protocolizadas fora do prazo, e em local diverse do
mencionado neste Edital.
7.4- Os interessados em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicacoes
referentes as impuqnacoes e esclarecimentos no Diario Oficial do Municipio - DOM e portal do
TCE/Ce: http://www.tce.ce.qov.br/licitacoes.
8- DOS ANEXOS DO EDITAL
ANEXOI
ANEXO II
ANEXO Ill

TERMO DE REFERENCIA
MODELO DE CARTA PROPOSTA
MINUTA DO CONTRATO

Caucaia/CE, 20 de dezembr de 2018.

Gelma Ma
Controladora Geral

PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
Rodovia CE 090, 1076 • KM I - Itambe • Caucaia.Cjl - Fone: (85) 3342.0545. CEP: 61.600-970
CNPJ: 07.616 1620001-06 • CGF: 06.920.270-2

-

--

-----------------------

~

Prefeitura de

~CAUCAIA
TERMO DE REFERENCIA
OBJETIVO
O Credenciamento de pessoas fisicas para a prestacao de services junto ao
programa de apoio a [ustica, de interesse do Municipio de Caucaia/CE, para
atender o Termo de Convenio n° 10/2017, assinado em 17 de fevereiro de
2017 com o Tribunal de Justice do Estado do Ceara oferecendo condlcoes
favoraveis tanto ao interesse da justica como da sociedade caucaiense.
FINAU DADE
Esse programa visa estabelecer uma colaboracao a rnanutencao e ao
desenvolvimento das acoes judiciais onde o principal beneficiado e o cidadao,
que alern de melhor atendimento ainda sera beneficiado com a celeridade na
rnovirnentacao processual.
NECESSIDADES
Para o desenvolvimento das atividades sera necessarlo o preenchimento de
vagas para as seguintes funcoes, num total de 100 vagas:
FUNCAO
TECNICO DA JUSTICA
AUXILIAR DA JUSTICA
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

VAGAS

26
64
11

* Cada unidade jurisdicional contara com dois cargos de Auxiliar da Justice Nivel Superior e o Setor de Distribuicao ficara com 1 (um) cargo de Auxiliar da
Justice - Nivel Superior.

ATRIBUICOES
Tecnico da .Justlca - Nivel superior
•
•
•

Realizar atividades de nivel superior, de natureza tecnica, relacionadas a
elaboracao de textos de natureza juridica e [udiciaria:
Fazer pesquisas legislativas, doutrinarias e jurisprudenciais;
Execucao de atividades [udiciarias de natureza processual e
administrativa;
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Auxiliar da Justica- Nivel medic
•

•
•
•
•

Rubrica

Realizar atividades [udiciarias
de nfvel intermediarlo, de natureza
processual, relacionadas
execucao de tarefas tecnico-judiciarias e
administrativas,
Realizar atendimento aos jurisdicionados e operadores do Direito, a
tramitacao dos feitos,
Realizar preqoes de abertura e encerramento de audienclas
Realizar as atividades de guarda e conservacao de processes
E outras atividades judictarlas correlatas.

a

Auxiliar de Servicos Gerais - Sem exigencia de escolaridade
•

Realizar atividades de limpeza e higienizayao

EXIGENCIAS
Tecnico da Justica- Nivel superior
•
•

Cornprovacao de conclusao de curso, fornecido por lnstltulcao de ensino
superior reconhecida pelo Mlnisterio da Educacao (MEC), e
Cornprovacao de experiencia em services forenses. (Declaracao)

Auxiliar da Justica - Nivel medic
•

•

Certificado de conclusao de ensino medic ou certificado de conclusao de
curso tecnico equivalente,
expedido
por instituicao de ensino
reconhecida pelo 6rgao competente, e
Cornprovacao de experiencia em services forenses. (Declaracao)

Auxiliar de ServicosGerais
•

Cornprovacao

de

.,~
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conclusao
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ensino
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CUSTO TOTAL

FUNCAO
VAGAS
MENSAL
TECNICO DA JUSTI A
26
R$ 2.200,00
AUXILIAR DA JUSTI A
64
R$ 1.350,00
AUXILIAR
DE
SERVI COS
GE RAIS
11
R$1.006,00
CUSTOTOTAL

QTD
MES
12
12

DESPESA
ES Tl MADA
R$ 686.400,00
R$ 1.036.800,00

12

R$ 132. 792,00
R$ 1.855.992,00

O custo total desse programa para o exercrcio de 2019 sera de R$
1.855.992,00 (Hum Milhao, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e
Noventa e Dois Reais).

DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes desse credenciamento correrao por conta da dotacao
orcamentaria a seguir

Exercicio de 2018 - 0201.04.124.0066.2.159.

33.90.36.00.

Gelma Mari

Av. Coronel Correia, 1073, Centro - Caucaia - CE
CEP: 61.600-004
e-mail: cgm@caucaia.ce.gov.br

