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bDPREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO

AVISO DE CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO NS O1l2020 - ESTADO DO CEARÁ -
PREFEITURA MUNICIPAL DO ANTONINA DO NORTE - SECRETARIA DE TRABALHO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL - cuio objeto é Contratação dos Serviços de Diversos Profissionais
(Nível Médio ou cursando) para prestação dos serviços junto a Secretaria de Trabalho e

Assistência Social do Município de Antonina do Norte/CE. Recebimento de documentos
durante o período de 25 de faneiro de 2O2L à 27 de faneiro de 2O21 das 0B:00h às

14:00h. O edital e seus anexos encontram - se disponíveis no endereço retromencionado,
das 08:00 às 14:00 horas. Antonina do Norte/CE, 19 de faneiro de 2021. Daiane de Oliveira
Carlos - Presidenta da Comissão de Licitações do Município de Antonina do Norte/CE.

08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE _ CEARÁ - CNPJ:RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, N'
07.594.500/0001-48.



DúRI0 OFICIAI DA UNIÁo - seção 3 rssN 1677-7069 Ne 13, quarta feira, 20 de janeiro de 2021'

Credenciamênto N! 01/2021 - Secretaria de Trabalho e Assistência SociãI. Cujo

objêto é â contratação dos seruiços de diversos profissionâis (Nivel Médio ou cursando)
d;a orestacào doi seruiços iunto a Secretâiâ de Írabalho e Assistênciâ Social do
irrunicioio dé nntonina do úone/CE. Recebimento de documentos duraâte o periodo de 25
de ianeiro de 2021 à 27 de ianeiro de 2021 dâs 08r00h às 14:00h, o edita, e seus anexos

enrcntram - se disponiveis no endereço retromencionado, das 08:00 às 14:00 hoÍas.

.i Antonina do Norte/C€, 19 de ianeiro de 2021..Ç 
DAIANE DE oLlvElRA cARLos

Presidenta dá Comissão de Licitaçõe5

avlso DÉ LIclrAçÃo
TOMAOA OE PREçOS Ne 2021,01.14.01

A Presidente da Comissão de Li€itações do Município de Antonina do Norte/CE
torna público pãra conhecimento dos interessados que, neste dia 08 de tevereiro de 2021,
às 09h, nâ Éde da Comissão de Licitâção localizada na Rua João Batista Aírais, ne 08,
centío - Ântonina do Norte/CE, estará realizando sêssão para recebimento e aberturô dos
envelopes com documentos dê habilitaçâo e propostâ de preços pârâ o objeto: prestação

de seruiços em assessoria e consultoriã na área de contabilidade para ateôder as

necessid;des dã Secretaria dê Educação, sâúde, Fundo Geral ê a Secretaria de Trabalho e

Àssistência Social Município de Antonina do Norte _ CE. O êdital e seus aheios encontram
- se disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 às 16:00 horas, bem como no
Poftal dà Licitações dos Municípios no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará
(ww.tce.ce.gov.br).

Antonina do Nofte/cE, 19 de jaheiro de 2021-
DAIÀNE OE OLIVEIRA CARLOS

P.esidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

EDtTAt DE CHAMADA púBLtcA Ne U2021

A Prefeitura Municipal de Aracoiaba-CE, Pes5oa Jurídica de direito público, cofi
endereço na Avenida da lndependência,134, Centro, Aracoiâbâ-CE. torna pÚblico a

aberturi de chamamento Público para qualificação de Organização Social e Celebração de

Contrato de Gestão para o Gêrenciamento, Operacionalização e a Execução dos Seruiços de
Saúde na Unidade de Pronto Atendimênto 24 horas - UPA (Lote 01), Hospital e

Mate.nidâde Santa lsabel - HMSI (Lotê 02), no Âmbito da Estratégia de saúde dâ Família,

sêruiço de Apoio à Sãúde da Família {Lotê 03) no Município de Aracoiâbâ-cE. Edital de

Credénciàmento ne OO1/2021. O €dital e seus anexos encontram-se disponível no site:
ww.tce.gov.br, como também poderá ser adquirido junto a CPL pêlas pessoas

interessacjas maiores informaçõês através do teleÍone (85) 3337.1771 or pelo e-máil
Iicitacâoaracoiabapmã@gmail.com.

Aracoiaba/cE, 19 de janeiro de 2021.
FRANCISCO EUDES MONTE SITVA

PÍesidente dà Comissão de Licitãção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

AV|SO DE CONVOCAçÂO
TOMAOA DE PREçOS N9 11.003/2O2GTP

Convocação pãaa chamamento da empresa subsequente da ÍOMADA Dt
PR€çOS Ne 11.0O3/202o-ÍP cujo objeto é contrãtação de Empresa Especializada para
Execução dâ Rêforma e Modeínização do Ginásio João Claudino, no Município de
Banabuiú/CE - PT Ne. 1058122-30, dê responsabilidadê da Secrêtâria de Esporte, luventudê
e Lazer. O PÍesidente do Município dê Bênabuiú CE tornâfúblico para conhecimento dos
interessados que a êmpresa CMN, CONSTRUçOEs, LOCAçOES É ÊVENTOs EIRELI, CNPJ Ns

05.93O.20A/0007-23, loi DESCLASSIFICADA por manirestar desinleresse e_m executar a obra.
Ato contínuo o Presidente declara â empresa T.C.S DA SILVA CONSTRUçOES ElRELI, CNPI Ns

10.787.74710001-2T, subsequente na ordêm de classificação VENCEDORA e CONVOCA a

mesma para apresentar a proposta ãtuâlizada no prazo de 02 (dois) dia§ úteis a contar
deía publicaçâo.

Banabuiú/CE, 18 de janeiro de 2021.
PAULO ROBERTO DA SITVA LOPES

Presidente da Comissão de Licitação e Pregão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

AVISO DE REVOGAçÃO

PREGÃO PRESENCTAL Ne 2021.01.14.00I-SRP-SASC

O PíesidêntÊ dâ comissão de Li(ítâçãô, com sêdê ôê Ruâ loão Tomaz Ferreira,
n! 42 - centro - geberibe/CÉ, pâra conhecimento dos licitantes e de quem mãis possà
interessar que a licitaÉo supmmencionãda, tendo por objeto: Registro de preços parâ
futuras e eventuais aquisição de urnas moftuárias com prêstação de serviços funêrários e
translado, destinedos á doação, por meio do bêneÍício eventuâl destinada as fâmílies em
situação dê vulnerabilidâde, de responsabilidade da sêffetaria de as';stência social e

cidadania do município, Íoi revogada por razôes de interesse público, conforme disposições
do ert.49 dã Lei ns 8.666/93 e alteraçôes posteriores. Ciência aos ioteressados. Publiquê-

ADSON COSTA CHAVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

AVTSO DE t-rCtÍAçÃO
pREGÃo pRESENctAL Ne pp-tz.za.zlzozo-SEINFRA

Classificação de Propostas ê Abertura da Fase de Lances Verbais de Preços -
Licitação: Pregão Prêsenciâl Ns Pp-12,28-2I2020-SEINFRA
Ob.ietoi contratação de serviço de locação de máquinas pesadas diversãs e
caminhão basculante para atender as necessidades da Secretaria de
lnfraestrutura, Obras e Urbanismo deste Município, referente ao exercício
financeiro de (20271, conforme projeto básíco. A Comissão Permanente de
Licitação do Município de Brejo Santo CE convoca os representantês lêgâis das
empresas que âprêsentaram propostas de preços para o certame acima
indicado, conforme foi consignado na fase de credenciamento, realizado na 1?
(primeira) sessão pública, que teve abertuÍã no dia treze do mês de janeiío do
ano de dois mil e vinte e ufr 173/01/20211 a partir das 15h:30m (horário local),
pãra que se Íaçam presente 6s 2e (segunda) sêssão pública, para classificação
das propostas e ebeftuía da fase de lances verbais de preços, que ocorrerá no
dia 22 dê janeiro de 2021, a partft das 08h:00m (horário local), na Rua .losé
Matias Sampaio, Ne. 234, Cêntro, Bíejo Sãnto, Cêará. Maioíes informaçôes no
endereço ecima e/ou etravés do fone {88) 3531-1042, das 08h:00m às
12h:o0m.

Brejo Santo
ÊRiTON

- CE, 19 de Janêiro de 2021.
GEORGE SALES BERNARDO

Presidênte da CPL/PMBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

EXTRATO DE COI{TRATO

360

II PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORÍE

AVISO DE CREDENCIAMENTO NC 1/2021,

um reais
Contrato:
Palácio.

e onze Prazo
até

PREFEITURA MUNICI

AVISO DE

PREGÃO ETETRôNICO

A PreSoeira de Cânindé CE, toÍnâ público pâra conhecimento dos interessados
ouê, a oârtir do d]e 20 de raneiro de 2021 às Ogh (horário dê Brâsília), através do endereço
eletiônlco: www.bllcompràs.org.b'- "Acesso ldentificado no link esperiÍico", em sessão

oública ooí meio de comunicaÇão via internet, iniciará os procedimentos de recebimento
à"s p,oportrs de preços, encerrando no dia 02 de Fevereiro de 2021 às 09h (horário de
Brasil;a; o procedimento de Íecebimênto de propostas. A panir das 09h (hoíáíio de

Erasíliã) do dia 02 dê Fevereiro de 2021 daÍá início a abertuÍã das propostâs, ê, em
seguidj, a partir das 10h iniciará a formãiização de lances e documentos de habilitaçâo da

licÉaçãó ná modalidadê Pregâo Elêtrônico Ne 001/2021-PE, cujo objeto é a áquisição de
pneus radiais de primeira linha nacionãl destinados à Secíetaria de saúde do Município de

tanindé/CE, conforme especifi@çôes contidâs no Termo de ReÍerênciâ constante do Anexo
I do Edital, o qual encontra-se disponível no endêreço âcima, no horário de 07h30min às

13h30min.

Caninde - CE, 19 de.ianeiro de 2021.
CLAUDIANA OE FREITAS ALVES

PRÊFEITURA MUNICIPAT DE CARIRIAÇU

EXTRÀTOS DE INSTRUMEÍ,IÍOS CONTRÀÍUAIS

Teíceiío Aditivo N.s 2020.12.29.01 ao contrato N.e 2018.02.08.03 decorrente do Pregão

Prêsencial nq 2017.12.28.01, cujo objeto é a contratação para prestação de serviços de locação
de veículos destinados ao transpone escolar do município de Caririaçu/Ceaé, deste municiplo.
Contratantei secrebria Municipal de Educação. Conúatadai 6lobal Empreendimêntos Ltda _

ME. Prorrogação Contíatual: O presente aditivo tem por finalidade a prormgâção do pÍazo do
contrato rãsultônte do procedimento licitatório acima .eferido. O prazo contrâtuâl
anteriormênte pactuado será prorro8ado pelo período ÍefeÍente ao exêrcício financeiro de
2021. Portanto, teÍá vigência a partir do dia 02 dê laneiro de 2021 âté 31 dê Dezembro dê
2021. Fundamentação Legal: O presente Contrato tem como fundãmento o art.57, inciso ll, da
Lei Federal ne 8.666/93 e suas ôltêrações posteriores. Assina Pela cont.âtâda: Luis Felipe
Diógenes Bezerra. fusina Pela Contratànte: Maria.loelia Correia Martins

Íêrcê;ro Aditivô N.9 2020.12.29.02 ao Contrato N.e 2018.07.30.01 dêcoírênte do Pregão

Presencial Ne 2018.05.07.01, cujo objeto é a contrôtação de empíesa Para prestâção de

seruiços de locâção dê vêículos destinâdos ê rotas complemêntares do trânsporte êscolar no
municipio de caririâçu/Ceará, deste município. Contratante: sêcrêtâriâ Municipal De Educâção.
Contratada: Global Émpreendimentos Ltda - ME. Prorrogação Contrãtuali O presente aditivo
tem por fínalidãde â prorrogação do p.a2o do contrato resultante do procedimento licitâtório
acima referido. o prôzo contratual anterioímente pactuado seá píorro8ado pelo período
reÍerente ão exercício financeiro de 2021. Portãnto, terá vi8ência â partiÍ do dÍa 02 de Janeiro
de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. Fundamentação Legal: O presente Contrato tem como
fundamento o art.57, inciso ll, da Le; Federal np 8.666/93 ê suas alterações posteriores. Assina
Pela Contratadai Luis Felipe Diógenes Bezerra. Assina pela Contratànte: Maria.loelia Correia
Martin5.

Contrato Nq 2021.01.05.01, resultántê do Prê8ão Eletrônico N9 2020.11.27.01. Dotação
OÍçamentária: 0302.08.244.0002-2.053 (SecÍetãria dê Assistência Social)
0303.08.244.0031.2.067 ltGDlBrl - 0303.08.243.0030.2.059 (Cíiança Feliz). Elemento De
Despesa:3.3.90.30.00. Objêto: aquisição de cômbustívêl paía abasteclmento da frotâ dê
veículos e máquinâs pertencentes ao município de Caririaçu-CE (secretariã municipal de
assistênciâ ffial), referente ao exercício financeiÍo dê 2021. Vigência do contrato: A partir da
suâ assinatura até 31 de dezembÍo de 2021, Contratada: Auto Posto Macedo e santos Ltda -
ME. Assina Pela Contralada: Madâ Do Socorro Macedo Dos SanÍos. Assina Pela Contrãtante:
Maria Zeiia Feitosâ. Vâlor Globalr RS 427.434,00 (quatrocentos e vinte e sêtê mil, quatrôcentos
e trinta ê quatro reais).

contrâtô Ns 2021.01.05.03,.esu|tante do Prêgão Elêtrônico Ns 2020.11-27.01. Dotâção
Oíçamentária: U02.12.361.OOO2.2079 - (Secrêtaria Municipal de EducaÇão) -

0403.12.361.0008.2.083 lsecretaria de Educação - FUNDEB-Fundamental) -
0403.12.365.0024.2.091 {Secrêtâriâ de Educação - FUNDÉ8-lNfANÍlL). Elemento de Despesal
3.3.90.30.00. Objeto: Aquisição dê combustível para abastecimento da frota de veículos e
máquinas pertêncentes ao município de Caririaçu-CÊ (Secretaraa Municipâl de Educação),
rêferente ao exercÍcio finêncêiro de 2021.Vigência do Contrato: A partir da sua assinêtura Até
31 de Dêzembro de 2021. Contratada: Auto Posto Macedo e Santos l-tda - MÊ. Assina Pela
Contratada: Mariê do SocorÍo Macedo dos Santos. Assina Pelã Contratânte: Mâriâ loeliâ
Correia Madins- Valor Globál: RS 692.350,00 {Sêiscêhtos e noventa e dois mil, trezentos e
cinquenta Íêais).

Contrato Ns 2o21.O1.05.M, resultaôte do Pregão Eletrônico Ne 2020.11,27.01. Dotáçâo
Orçamentária:0206.04.122.0032.2.015 (Secretaria de Obras e seruiços Públicos) -

0270.04.122,0002.2.031 - (SeEretaria de Desenvolvimento Agrário). Elemento De Despesa:
3.3.90.30.00- Objeto: aquisiÉo de combustivel paÍa abastecimento dà frota de veiculos e
máquinas pedencentes ao município de cariíiàçu-CE (Secretãriâ Municipâl dê ObÍas e Setuiços
Públicos e Secretaria De Desenvolvimento Agrário), referente ao exercício financeiro de 2021.
Vigência do Contrato: A partir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. Contratadà: Auto
Posto Macedo e Santos Ltda - ME. Assina Pela Contrãtada: Maria Do socorro Macedo Dos
Santos. Assine Pela Contratante: José Mar.os Alves Vilâr. Valor 6lobaL RS 1.115.752,00 (Um
milhão, cento e quinze mil, setecênto§ e cinquentã e dois reâis).

Contrato Ns 2021.01.05.02, íesultante do Prêgão Eletrônico Ns 2020.11.27.01. Dotação
Orçamêntária: 0502.10.122.0002.2.095 {Secrêtaria Municipàl de Sâúdê)
0503.10.301.0026.2.099 - (PSF - SAUDE) - 0503.10.302.0027.2.105 {Hospital). Elemento De
Despesâ: 3.3.90.30.00. objêtoi aquisição dê combustível para abastecimento dâ fróta de
veículos e máquinas peftencentes ao municipio de Caririâçu-CE {Secrêtariâ Ívlunicipál de
Sâúde), referente âo exercício finánEeiro de 2021. Vigência do contrâto: A pafrir da sua
assinatura até 31 de dezembro dê 2021. Contratadâ: Auto Posto N4acedo e sants Ltda - ME.
Assinâ Pêla Contratada: Maria Do Socorro Macedo Dos Santos. Assina Pela Contratante: Maysa
Kêlly Leite de Lavor. Valor Globôl: RS 986.774,00 (Novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e
setenta e quâtrc reêis).

CoôtÍato Na 2021.01,05.05, resultante do Pregão Eletrônico Ne 2020,11.24.01. Dotação
Orçamentária:0503.10.302-0027.2.105 (Secretaria Municipal de saúde - Hospital), Elemento
De Despesâ: 3.3.90.30.00. Objêto: Contratação de empresa para o fornecimento de recargâ de
oxigênio/gás medicinal para atender a5 necessidades da SecÍetaria de Saúde do município de
Caririãçu - Ceêrá, referente ao exercÍcio financeiro de 2021, Vigência do Contrato: A pãrtir dâ
sua assinatura Até 31 de Dezembro de 2021. Contratada: Crajubar Gasês Ltda - ME. Assinâ Pela
Contrâtada: Antônio Marcelio Rocha de Lima. Assinâ Pêla Contíâtântê: Mãysa Kelly Lêitê De
Lôvor. Vàlor Global: RS 70.550,00 (Setenta Mil, Quinhêntos e Cinquênta Reais),

DE CANINDÉ 5l
\c!\t

ffiâIJé
Brê documento pde 5er vedçôdo no êndcrêço elêt.ôni@
htp://wwu.ih gô!.bÍlautênticidade.htnl, pelo côdigo 05302021012m186

Dôeôenro âsinàdô diSiElmeilê confome MP nq 2,2@2 d.24/ial7@1,
qe insritoi â hírâêstrutlrã de Ôaves PúbliÉs grasilêia - rcP'araril.

tcP

Contrato N"
Município de cafipos
Lazer e

n' 02I2020-SECULT. Partes: o
para Juventude,

Evêntos e
parque

setêcentos e



t?
l;o(.}!<
zL.»
e=ícr= 

-<LJ \
== <'h
Põ rf)Z^ V<ã
H:â

=()(J (9
ô-

12
www,0P0vo. coM.Bn

OUARIA.FÊIRA
FoRlÁl.szÀ . c€ÀtÁ - 20 Du.,ÀNÉrn0 D§ 2o2t

as vendas em relação a igual
período de anos anteriores"
"Novembro de eogo foi histó-
ric:o parâ a companhia, pois a

empnesa pote[cializou seu e-
cornmerce com vendas de pro-
dutos online no site da marca
para atender o grande volume
gerado no perÍodo da quaren-
tena", diz, em nota.

"Em meio aos desaÍios que
tivemos que superar em ,o9o
por conta da pandemia, con-
seguimos permanecer compe-
titivos no mercado e superar
o saldo positivo do ano passa-
do. A Mallory encerre este ano
com faturamento recorde na
história e com expectativas de
dar continuidade a esse cres-
cimento em qogl", afirma, em
nota, Ronaldo Moura, gerente
de Marketing de Comunicação
da Mallory.

Para este âno, a empre-
sa proieta crescimento de

4o%n com investimento nâs
vendas . online, tecnologia
de produto e lançamento de
inovações no mercado.

i Nc 8.069 do '13 de Julho Crlfr çâ e doAdolesntê (ECA);
sêr uüllado res êções/atividadG diáÍias êxrcutadas por meio da

do Cqôtío d9 R.íeÍoícia de Assiglência Soclâl (CRAS
Pmtegão
sEoE),

Soaial Básie (PSB),

de ffido m
tamo dê Bfeíênclâ. Ilpo: 1,4ênú Preço por Lob.
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Ce odltâis nê sododâ Comissâo dê Licita@,lo@lizada à Rua
fonê (88) 35§2-1 470. no horârio de 08:00 às í2;00 hoEs,
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Art l".Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de

Antonira do Norte-Ce,no valor de RS 1.f37.959,22 (Um milhâo,
cento e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e
dois centavos) a serem transferidas em parcelas mensais no valor de

R$ 94,829,93 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e

noventa e três centavos) cotn base nas receitas efetivamente

arrecadadas no exercício de 2020.

Art. 2". A Secretaria de Finanças fica autorizada a descontar, nas
parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Antonina
do Norte-Ce, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a

título de contribuições previdenciii,r'ias devida pela Câmara Municipal
desde de que formalmente acordado entre os poderes executivos e

legislativo e/ou decisão judicial.

Art. 3'. O presente Decreto entraú em vigor na presente data, Íicando
revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQT'E.SE, REGISTRE.SE E CUMPRA.SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, em 19 de
janeiro de 202 I .

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código ldentifi cador:FAB8AF75

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LTCITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N'

2021.01.14.01

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS NO

2O2I.OI.I4.OI _ ESTADO DO CEARÁ _ PREFEITURA
MLINICIPAL DO ANTOMNA DO NORTE - A Presidente da

Comissão dc Licitações do Município de Antonina doO Norte/CE
toma público para conhecimento dos interessados que, neste dia 08 de
fevereiro de 2021, às 09h, na sede da Comissão de Licitação
localizada na Rua João Batista Arrais, n' 08, centro-- Antonina do
Norte/CE, estaÍá realizando sessão para recebimento e abertura dos
envelopes com documentos de habilitação e proposta de preços para o
ObJCtO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES D.A SECRETARIA DE
EDUCAÇÂO, SAUDE, FUNDO GERAL E A SECRETARIA DE
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUMCÍPIO DE
ANTONINA DO NORTE - CE. O edital e seus anexos encontram -
se disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 às 16:00
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e) lhloÍ do Repass Meíssl À Câmarâ Muricíprl 94.t29"93

www.di ariomunicipal.com.br/aprece

horas, bem como no Portal de Licitações dos Municípios no site do
Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (www.tce.ce.gov.br).

Antonina do Norte/CE, 19 de

DÁIÀNE DE ALIVEIRÁ
Presidente.

Código Identifi cadm:AD1 28332

SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO N'

oy202t

AVISO DE CREDENCIAMENTO _ CREDENCIAMENTO N'
OII2O2I_ ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAI DO
ANTOMNA DO NORTE _ SECRETARIA DE TRABALHO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL - cuio objeto e Contratação dos Serviços de
Diversos Profissionais §ível Médio ou cursando) para prestação dos

serviços junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do
Município de Antonina do Norte/CE. Recetrimento de documentos
durante o período de 25 de Janeiro de2027 à 27 de Janeiro de202l
das 08:00h às l4:00h. O edital e seus anexos cncontÍam - se

disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 às 14:00 horas.

Antonina do Norte/CE, l9 de .laneiro de 2021

DAIANE DE OLTVEIRA CÁRLOS
Presidenta da Comissão de Lícitações do Municipio de Antonina do
Norte/CE.

Publicado porl
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código IdentiÍicador:D5B7F20C

ESTADODO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL NO 02, DE 15 DE JANEIRO DE 2O2I

Estende as medida-s de isolamento social
estabelecidas no decreto de n'04 de 17 de março de

2020 e no decreto de n'06 de 20 de março de2020 e

dá outras proúdêrcias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA. no uso de suas

atribuições legais.

CONSIDERÀNDO o disposto no Decreto Estadual n". 33.530, de 28
de março de 2020, que pÍorrogam as medidas adotadas no Decreto
Estadual n" 33.519, de 19 de março de 2020, as quais continuam
necessárias para o enfrentamento do avanço do novo coronavirus no
Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n".0412020, de
17 de março de 202O que decretou siruação de emergência em saúde
no âmbito municipal, dispondo sobre uma série de medidas para
enfrentamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo
coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decrelo Municipal n'.0612020, de

20 de março de 2020 que intensifica as medidas para enfrentamento
da infecção humana pelo novo coronavírus e estende o ponto
facultativo nas repartições públicas para o peíodo d,e 23 a 27 de
março de 2020;

CONSIDERÁNDO o disposto no Decreto Estadual n" 33.532, ds 30
de março de 2020, que dispõe súre as medidas adotadas pelo Estado
do Ccará para contenção do avanço do novo coronavírus, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO que entre a colisão dos direitos constinrcionais
de ir e vir (artigo 5', inciso XV) e os igualmente constitucionais
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Comissão Perman€nte dê Licitação.

+t* ++t ***
Estado do Ceará - Prefeltura Municipal de Antonina do NoÉe - Aüso de Licitação - Tomada de Preços No 2021.01.14,01, A Presidente da Comissão

de Licitações do Município de Antonina do Nsrte/CE toma público para conhecimento dos interessados que, neste dia 08 de fevereiro de 2021, às 09h, na

sede da Comissão de Liiitação localizada na Rua João Batista Arrais, n" 08, Centro - Antoninâ do Norte/CE, estrá rcalizmdo sessão para recebim€nto

e abertura dos envelopcs com documentos de habilitação e propostâ de preços para o objcto: prestação dc sewiços 9m assessoria c consultoria na área de

contabilidade para aténder as necessidades da Secretaria de Educação, Saúde, Fundo Geral e a Secretaria de Trabalho e Assistência Social Município de

Antonina do Àiorte - CE. O edital e seus anexos encontram - se disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 às 16:00 horas, bem como no PoÍal
de Licitações dos Municípios no síte do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará lwww.tce.ce.gov.br). Antonina do Norte/CE, 19 de janeiro de 2021.

Daiane de Olivelra Carlos - Presiilente.

tt+ *** tt*
Estado do Ceará - Prefeltura Municipal de Campos Sates - Extrsto do Contrato No 2021.01.14.00I-SECULT - Tomada de Preços no 02i2020'5ECULT.
Partes: o Município de Campos Sales, através do(a) Secretaria de Assuntos para Juventude, Cultum, Lazer e Tuismo, e a empÍesâ: Construtora Nova
Liderança Eventos e Serviços EIRELL Objeto: Contratação de serviços de construção de pmque de feira e eventos no Mutricípio de Campos Sales/CE,

conformc cspecificações comtantes no Edital Convocatório. Valor Total: RS 1.778-521 , I I (hum milhão setecentos e s€tcnta e oito mil quinhentos e vintc c
um reais e onze centavos). Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias. Vigência do Contrato: alê l4/Oll2l22- Signatários: Maria Elionete Leite do

Nascimento e Cláudio Alves Palácio. Campos §aleVCE, 14 de Janeiro de 2021.

**+ *+* t**
Estâdo do Ceará - Prefeltura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação. O Pregoeiro, toma público a abertura do Pregão Eletrôniço n" 002i2021-
PE, cujo objcto: prestação de serviços de tbrnecimento de liús de acesso a intÊmet bânda lrga para atender as necessidadcs das Secretarias Municipais dc
Jaguaretama-CE. O mesmo ocorrerá no site w.bbmnet.com.br com início do acolhimento das propostas:20/01/2021 às 09h00mi4 Íim do acolhimento
das propostas: 02/02/2OZl , às 08h00min; Data de AbeúuÍa das Propostas: 0210212021, às 08h I Omin; Início de Disputa de Preços:0210212021, às 09h00min,
horáu'io de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.ce,gov.br; www.bbmnet.com.ttr; http://wwwjagmretama.ce.gov.br.
Jaguaretama-CE, 19 de janeiro de 2021. Sêbastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro,

EstadodoCêará-PrefeituraMudcipâtdêJâguar€tama-Avisor"l]itiir"*ã"rego€ko,tornâpúblicoaabeÍturadoPregãoEletrônico n"001120?1-
PE. cujo obj€to: prestação de serviços de locação de máquinas fotocopiadoras/impressoras, destinadas atender as necessidades das Secretarias Municipais.
O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br com início do acolhimento das propostas: 2UAll2O2l às 09h00min, fim do acolhimento dâs propostas:
0110212021, às 08h00min; Data de Abertura das Propostas: 01ll2ll02l, m 08hl0min; início de disputa de preços:01102/2O21, às 09h00min, horário de
Brasília, o cdital se mcontra na scde da licitação, nos sitcs: www.tce.ce.gov.br; www-bbmnet.com.br; http://wwjâguâÍetama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE,
19 de janeiro de 2021. Sebastião Alexandre Lucâs de Araujo - Pregoeiro,

*** *** ***
Estado do Ceará - Pref€iturâ Municipal de Mauriti - Aüso de Licitaçâo. A Prefeitura Municipal de Mauriti, através do Pregoeiro Oficial, toma público
que realizará côrtame liciÍâtório na modalidade Pregão Presencial n'202l.0l.l8.0liPP/SRP, objetivando o Registro de Preços para tlturas e eventuais
aqúsições de combustiveis destinados ao abastecimentô da frota de veículos do Município de Mauriti/CE. Abernra das Propostas de Preços:0210212021
às 09:00hs. Local: Av. Bmiti Grandc, no 55, Baírro Seninha, Mauriti/CE. O Edital poderá ser obtido nos sitqs http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/, ffi.
rnauriti.ce.gov.br ou na sala de remiões da Comissão de Licitação, no endereço mencionado, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. João Igo Pereira
Dias - Pregoeiro. Mauriti/CE, 19 de janeiro de 2021.

*** *+* ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópole - Extrrte de Ratificação - Dispensa de Licitação no 19.01.001/2021 - Processo Administrativo
n' 19,0t,00U2021. Objeto: prestação de seroiços de treinamento operacional da cquipe dc Gestão do Sistema Unico de Assistôncia Social - SUAS para o
aprimoramento das ações de gestão e alteração das bases cadasúais dos serviços e programâs vinculados ao Ministéúo da Cidadania,junto a Secretaria de
Desenvolvimento Social Esporte e Juventude de Martínópole-CE. Contratada: Adelia Cristina Aldrade de Oliveira 666ó3814168, valor: R$ 6.000,00 (seis
mil rcais). Data da Ratificação: l9l0l/2021 - Contratação Direta. Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, da Lei n" 8.666/93 - Martinópolc-CE, Av. Capitão
Brito, s/n, Centro, MâÉinópole (CE) - CEP n" 62.450-000. 19 de Janeiro de 2021 - Francisco das Chagas da Silva Neto - Presidênte da CPL.

Ét+ **f t*+
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonina do Nort€ - Àviso de Credenciamento - Credenciamento N' 0t/2021 - Secretaria de Trabalho
e Assistênciâ Social. Cujo objeto é a contratação dos sewiços de diversos profissionais §ível Médio ou cursando) para prestação dos sewiços junto a
Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Município de Antonina do Norte/CE. Recebimento de documentos rlurante o período de 25 de janeiro de
2O2l à27 dejaneiro dc 2021 das 08:00h às l4:00h. O edital c seus ancxos encontÍam- sc disponívcis no endereço retromencionado, das 08:00 às 14:00
horas. Antonina do Norte/CE, 19 de janeiro dê 2021. Dâiâne de Oliveira Carlos - Pr€sidenta dâ Corrissão de Liciteções do Município de Antonina
do Norte/CE.

*++ *t+ t*+
Estado do Ceará - Prefeituro Municipal de Independência. A Comissào de Licitação comunica aos interessados que no dia 02 de fevereiro de 2021. às
09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Pregão Presencial no SE-PP0O1/21, cujoobjeto é aprestação de serviços de assessoria e consultoria ao Sistema
Municipal de Educação, na área de planejâmento, monitoramento e conffole financeiro da Educação Municipal de Independência,iCE. O edital poderá
ser retirads na Comissão de Licitação, na Rua do Cruzeiro, 2.M, Centro - Independência/Ce, no horário de expediente ao público, ou nos sites: www.
independencia.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. IndependêncialCE,20,0l.202l Julirnâ Loiolâ Barros - Presidente da CPL.

**+ *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Russas - Portâria N" 072/2021de I I de janeiro de 2021. O Prcfcito Municipal dc Russas, Estado do Ccará,
no uso dc suas atribuições lcgais, e de confomidade com a Lei Mtnicipal n' 169012011, que dispõe sobre a Organização Ádministrativa do Município c o
Quadro dos Cargos de Provimento ern Comissão desta Prefeitura. Resolve. AÍ. l" - Nomear a Sra. Maria Vieira Lima Coêlho, cadâstrada no CPF sob o n"
052.130.453-9l,pamocuparasfmçôesdeSecretáriaMunicipaldaEducaçãoedoDesportoEscolar-SEMED. ArL2"-EstaPortariaentraráemvigornesta
data. Pâço dâ Prefeitura Municipal de Russas/CE, em 1l de janeiro de 2021. Sávio Gurgel Nogueira - Prefeito Municipal.

*** t** *+*
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