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PREFEITURA MUNICIPAT DE ANTONINA DO NORTE-CE

AVISo DE LICITAÇÃo - ToMADA DE pREÇos Ns 2021.0L.1.4.0L - ESTADo Do
CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO ANTONINA DO NORTE _ A PTESidCNtC dA

Comissão de Licitações do Município de Antonina doO Norte/CE torna público para
conhecimento dos interessados que, neste dia 0B de fevereiro de ?021, às 09h, na
sede da Comissão de Licitação localizada na Rua foão Batista Arrais, ne 08, centro-
Antonina do Norte/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura dos
envelopes com documentos de habilÍtação e proposta de preços para o objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁNNA DE

CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

SAÚDE, FUNDO GERAL E A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S0CIAL MUNICÍPIO
DE ANTONINA DO NORTE - CE. O edital e seus anexos encontram - se disponíveis no
endereço retromencionado, das 08:00 às 1-6:00 horas, bem como no Portal de
Licitações dos Municípios no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará

[,,' , .., ,,.).Antonina do Norte/CE, Lg de janeiro de 2021. Daiane de
Oliveira Carlos - Presidente.

RUA JOÃO BATISTA ARRAI§, N" 08 - BAIRRO CENTRO _ ANTONINA DO NORTE - CEARA _
CNPJ: 07.594.500/0001 48.
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Comissão Permanente de Licitaçâo.

Estado do Cearí - Câmara Nlunicipal de lllauriti - Aviso de Licitoção - Tomada de Preços n" 202r,0r.r3.1. A

de Licitaçào da Câmara atribuições legais, toma público para conhecitnentoMunicipal de Mauriti, no uso de suas

na nrodalidade Tomada de Preços n" 202 I -0I . 13. I , do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contràtação de empresa especializa<.laprocedimento licitatório

Municipal de Mauriti, conforme especificações
de Preços marcada para o dia 04 de Fevereiro de

constântes no Instrumento Convocatório, com data de recebimento dos envelopes cle Habilitrção
em scwiços de apoio administrativo, asscssoria tecnica e consultoria, na área de recursos humanos, para âtuâr junto ao dcpartamcnto dc RH da Câmara

2021, às 09:00 horas. Maiores informações e etltrega de editais na sede da Cornissão de Licitaçào,
e Proposta
localizada

à Rua Tabeliâo Chagas Sampaio, n' 5l 7 - Centro, ou
ll{aria do Socorro Barbosa

pelo fone (88) 3552-1470. no horário deÚ8;00 às I 2:00 horas, rle segunda a sextâ-íeira. Mauriti/CE.

l9 de janeiro de202l. de Otiveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** +** **t

Estado do Ceará - prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Aviso de Licitação - Tomada de Preços N" 202 
f 
.0I:11.0^1. A Ptesidente da Comissão

ã. ii.ituço.r tlo Município de Antonina do Norte/CE toma público para conhecimento dos interessados que-, neste dia 0tl,de fevereiro de 202 I ' às 09h, na

sede da iomissão tle Liôitação localizada na Rua Joào Batista Arriis, n" 08, Cenrro - Antonina do Norte/CE, estará realizando sessào pata recebimento

c abertura dos cnvclopcs com documcntos de habilitação e propostâ de preços para o objeto: ptestação dc seruiços em âsscssolia e consultoria na área dc

contabilidade para aténder as necessidades da Secretaria ile Educaçào, §aúde, Êundo Géral e a Secretatia de lrabalho e Assistônsia Social Município de

,Aptopina do Nofe - CE. O ejital e seus atre.xos encontram - se diiponíveis no endereço reüomencionado, das 0S:00 às l6:00 horas, bem como no Portal

J" ii.ituç0.. oo. uunicipios no site do Tribunal de Contas dos Municíp'ios do Ceará (wrw.tce.ce.gov.br). Antonina do Norte/CE, l9 de janeiro de 2021.

Daiane de Oliveira Carlos - Presidente.

**+ *+* ++*

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Extrato do Contrato No 2021.0!,f4,001-SECULT - Tomada de Preços no 021202&SECULl'.
partes: o Municipio de Campos Salei, atrar,és dõ1a) Secretaria de Assuntos para Juvetrtude, Cultura, Lazer e Turismo, e a empresa: Construtora Nova

Litlerança Eventôs e Serviços EIRELL Objeto: Contrataçào de sen'iços de construção de pruque cle feira e eventos no Município de Campos Sates/CE.

confomc espcciÍicaçõcs constantcs no Ediál Corrvocatório- Valor Total: R$ I .778.521,1 I (hum milhão sçteccntos e sctenta c oito mil quinhentos e vinle c

um reais e onze centâvos). Prazo de Execuçào: 360 (ffezentos e sessenta) dias. Vigência do ContÍato: até l4l0llZ022- Signatários: Maria Elionete Lerte dtr

Nascimento e Cláudio Alves Palácio. Campos Sales/CE, 14 de Janeiro de 2021.

*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaretama - Aviso de Licitação, O Pregoeiro, torna público a abertura do Pregão Eletrônico n" 002,202 1-

pE, cujo objcto: prcstação d€ scniços de 1'omcciircnto de links dc accsso a intcmct bandà larga para atender as neccssidadcs das Secrctarias l\'Íunicipais de

luguu.eta-á-Cf . O mé.*o oco*eiá no site www.bbnrnet.com.br com inicio do acolhimenlo das propostas: 1.0l5ll202.l às 09h00min. fira do acolhimento

da; proposrâs: 02102/202 I , às 08h00min; Data de Abertura das ProposÍâs: 02/02/2021, às 08h I 0min; Inicio de Disputa de Preços: 02/02i202 l, à O9h{l0mirl.

horirio cle Brasília, o edital se enconrra na sede da licitação, noi sjtes: s'wlÁ,.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.bÍ; http:i/§'w\jaguaretama.ce.gov.br.
Jaguaretrma-CE, l9 de janeiro de 2021. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

Estâdo do Ceará - prefeitura Municipat de Jaguaretama - ntrr" u";;#;uIt P."go"iro. ,o*a público a abcrtura do Pregâo Elctrônico n" 001i2021-

PE. cujo objeto: prestagão de serviços àe locaçâo de máquinas lbtocopiadorasiimpressoras, destinadas atender as necessidades das Secretarias iVlunicipais.

O mesmo oiorrerá no site w\yw.bbmnet.com.br com início do acolhimento das propostas: 2010112021 às 09h00min, fim do acolhimento das propostas:

0110212021. às 08h00min; Data de AbeÍura das Propostas: Oll02/2021, às 08hl0min; início de disputa de preços: Ol1022021, às 09h00min, horário de

Brasília. o edital se cncontrâ na scde da licitação. nos sites: wrro.tce-cc.gov.br: www.bbmnet.com.br; http:l/wrvw.jaguaretama.ce.gov.br. Jâguâretamâ-CE.
19 de janeiro de 2021. Sebâstião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro'

+*+ *** +**

Estedo do Ceerá - Pr€íeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitâção. A PÍeleitura Municipal de Mauriti, através do Pregoeiro Oficial. toma pirblico
que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial n'2021.01.18.t11/PP/SRP, objetil'ando o Registro de Preços para futuras eeventuais
aquisições de combustíveis destinados ao abastecimento da frota de veículos do Municipio de MauritilCE. Abertura das Propostas de Pre1os: 02102i2021

às 09:00hs. Local: Av. Buriti Grandc, n' 55. Bairro Serrinha, Mauríti/CE. O Edilal poderá ser obtido nos sites http:/iwww.1cm.ce.gov.br/licitâcocs,/. §u'w.
mauriti.ce.gov.Lrr ou na sala de reuniôes da Comissão de Licitação. no endereço rnencionado, nos dias úteis, das 08:00 às I2;00 horas. João Igo Pereira
Dias - Pregoeiro. Nlauriti/CE, l9 de janeiro de 2021.

Esrâdo do Ceará - Prefeitura Nlunicipal de Martinópole - Extroto de Ratilicação - Dispensa de Licitaçáo n" 19.07.001/2021 - Processo Admiristrativo
n'19.01,001/2021, Objcto: prestação de seruiços de trcinamento opcracional da cquipc de Gcstão do Sistcma Unico dc Assistência Social - SUAS para o
aprimoramento das açôes de gestão e alteraçào das bases cadastrâis dos serviços e progÍamas vinculados ao Ministério da Cidadania.-iunto a Secretaria de

Desenvolvinrenlo Social Esporte e Juventude de Martinópole-CE. Contratada: Adelia Cristina Andrade de Oliveira 66663814168. valor: R$ 6.000,00 (seis

mil rcais). Data da Ratificação: l9l}l 202'l - ContÍatação Direta. Fundanrcnto Legal: artigo 24. inciso Il, da Lei n' 8.6ó6i 93 - MartinópoÍe-CE, Av. Capitio
Briro, s,in. Centro, Maninópole (CE) - CEP n" 62.450-000. 19 de Janeiro de 2021 - Francisco das Chagas da Silva Neto - Presidênte da CPL.

Estàdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - 
"ril#;;"nciàmerto - Credenciamento Nn 0t/2021 - Secretâria de Trahalho

e Assistência Social. Cujo objeto é a contratação dos seruiços de diversos proiissionais (Nível Médio ou cursando) para prestâção dos seruiçosjunto a
Secrelâria de Trabalho e Assistência Social do Município de Antonina do Norte/CE. Recebimento de documentos durante o período de 25 tle janeiro de
2011 à 27 dc janeiro dc 2021 das 08:00h às l4:00h. O cdital e scus anêxos encontram - se disponíveis no endcreço rctromcncionado. das 08:00 às I 4:00
horas. Antonina do Norte/CE, l9 de janeiro de 2021. Daiane de Oliveira Carlos - Presidenta da Comissão de Licitações do Municipio de Antonina
do Norte/Cf,,

*** *+* *+a

f,stâdo do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissào de Licitação comunica aos interessados que no dia 02 de fevereiro de 202 t. às

09:00 horas, abrirá licitaçâo na rnodalidade Pregào Presencial n" SE-PP00l/2 I, cujo objeto é a prestação dô seruiços de assessoÍia e consultoria ao Sislema
Municipal de Educação, na área de planejamento, monitorâmento e controle financeiro da Educação Mr,rnicipal de Independência/CE. O edital poderá
ser retirado na Comissão de Licitaçào, na Rua do Cruzeiro, 244, Centro - Independência/Ce, no horário de expediente ao público, ou ttos sires: uuw.
independencia.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. lndependência,lCÊ,,20.01.2021. Juliana Loiola Barros - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Nlunicipal de Russas - porta.ia rv'oZz)lffi;il de janeiro de 2021. o Prefcito Municrpal de Russas. Estado do Ccará.
no uso dc suas atribuições legais. e de conÍbrmidade com a Lei Municipal n" 1690./2017, que dispõc sobre a Organização Administrativa do Nlunicipio e o

Quadro dos Cargos de Provimento ern Coruissào destá Prefeiltrra. Resolve. Art. I 
o - Nonrear a Sra. Maria Vieira Lima Coêlho. cadastrada no CPF soh o n''

052.130.453-9l,paraocuparasfunçõesdeSecretáriaMunicipal daEducaçãoedoDesponoEscola-SEMED. Art-2'-EstaPortariaentraráemvigoÍnesta
data. Paço da PÍefeitura Municipâl d€ Russas/CE, em I I de janeiro de 2021. Sávio Curgel Nogueira - Prefeito l\{unicipal.

*** *** ***
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DIÁRIO 0FICIAL DA UNIÃ0 - seção 3 rssN 1677-7069 Ne 13, quarta-Íeira, 20 de janeiro de 2021

PRETEITURA MUNICIPÀL DE ANTONiNA DC NORÍT

AVISO DE CREDENCIAMENÍO NS 1/2021

Cíedenciamento Na 01/2021 - Secretaria dê Trabàlho e Assistência Social. Cüjo
objeto é a contíâtaçâo dos seryiços dê divêrsos profrssionais (Nivel Médio ou cursêndo)
para prestação dos serviços junto a Secretaria de Trabôlho e A§sistência Sociai do
Município de Antonina do Nortê/cl. Recêbimento de documêntos durante o período de 25
de janêiro de 2021 à 27 de janeiro de 2021 das 08;00h àt 14:00h. o edital e seus anexos
encontíam - se drsponíveis no endereço íetromencionado, das 08:00 às l4r0o hoíâs-

Antonína do Nofte/CE, 19 de janeiro de 2021.
DAIANE DE OLIVÉIRA CARLOS

Presidenta da Co,nissão de ticitações

avtso oÉ tlcnAçÃo
TOMADA DE PREçOS Ne 2021.01.14.01

A Presidente da Comissão de Licitações do Municipio de Antonina do Noíte/CE
torna público para conhecimento dos interessados que, neste dia 08 de fevererro de 2021,
às 09h, na sede da Comissão de Licitação localizêda na Rua loão Batista ArÍais, ne 08,
Centro - Antonina do Nofre/CE, estará reâÍizando sessão para recebimento e âbedura d05
envelopes côm documentos de habilitação e proposta de preços para o obieto: prestação
de seruiços em assessoria e consultoria na área de côntabilidâde paía atender âs
necessidades da Secretaria de Educação,54úde, Fundo Geral e a Secretariâ de Trabalho e
Assistêícia Socral Município de antonina do Node CE. O edital e seus ânexo5 encontram
- se disponÍveis no êndereço retromêncionado, dês 08:00 às 16:00 horas. befr como no
Poftâl de Licrtaçôes dos Muní.ipios no Jite do Íríbural de Contâs dos Municípios do Ceará
(www.tce.ce.gov.br).

Antonina do Norte/CE, 19 de janeiro de 2021.
DAIANE DE OLIVEIRÁ CARIÔS

Presidênte

PREFEITURA MUNiCIPAL DÊ ARACOIABA

EDrraL DE CHAMAoA púsLlcA Ne 1/2021

A Prefeiturà Municipal de Aracoiabê-CE, Pessoa lurídica de direito público, com
endereço na Avenidà dâ lndependên.ia,134, cent.o, Aracoiaba'CE, toína público a
abertuíâ de chamamento Público pêra Qualificação de Organiaação Social e celebração de
Contrato de Gestão pàra o Gerenciâmento. Ôperacionaiização e a Exêcução dos Serviços de
5aúde na Unidade d€ Pronto Atendimento 24 horas UPA (Lote 01), Hospital e
Màternidade Santa lsabel HMsl {Lote 02), no Àmbito da Êstrategra de Saude da Família,
Serviço de Apoio à Sãúdê da FamÍliã (Lote 03) no Íúunicipio d€ AÍàcoiabâ-CE. Edital de
Credenciamento aQ 001/2021. O Editãl e sêus ânexos êncontram-se disponível no site:
www.tce.gov.br, como lambém poderá ser adquirido junto a CPL pelas pessoas
ínteressâdas maiores informações através do telefone (85) 3337.1,717 ov pelo e-mBil
licrtacaoarâcoiabàpma@ghail.com.

AÍá(o,aba/CÉ, 19 de jâneiío de 2021.
FRANCISCO EUDES MONTE SIIVA

PÍêsidênte dà Comissão de Licitação

pREFEITLTRA nlUNlcrpAL Dt BANABLJiii

avrso DÉ coNvocAçÃo
TOMADA DE PREçOS Ns 11.00:t/2o2GTp

Convocação para chamamento da emprêsa subsequente da TOMADA DE
PREçOS Ns 11.003/2O2O1P.ujo objeto é contratâção de [mpresa Espe.jôlirada paro
Exe.ução da Reforma e ModernízaÇâo do Ginásio loão Claudino, no Municipio de
Banaburú/CE - PT Ns. 1O58122-30, de responsebilidade da Secretar,a de Éspofte, ruventude
e Lazer. O Presidente do Municipio de Banabuiú-CE tornâ oúblíco para conhêcimento dos
interessados que a empresà CMN, coNsTRUçÔEs, LocAçÔES t EvENÍos EIRELI, CNPJ Ns
05.930.208/0001'23, foi DESCLASSIFICADA por manÍestaÍ desrnteresse em erecutar a obra
Ato coFtÍnuo o Presidente declará â empresâ T C S DA SILVA CONSÍRUçÔES ÉlRELl, CNPJ Ns
7O.7a7.M7/O0O1-)7, subsequente na ordem de classiFicação VENCEDORA e CONVOCA a

mesmâ para apresentar â proposta atualizâda no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar
dêsta públicação.

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

Presidente da Comissâo dê Licitação e Pregàô

PREFFITURA MUNICíPAL iJF 8ÉBERíBE

AvÍso DE REVoGAçÃo
pREGÃo pREs:NctAL Ne 2o2t.o1.t4.oo1-sRp-sAsc

O Presidente dâ Comissãô de Licitâçãô, côm sede nà Ruâ Joáo Tomâz terreirã,
ne 42 Centro Bebeíibe/CE, paía conhecimento dos iícrtantes e de quem mais possa
interessaa que à licitação supramencionãda, tef,do por objeto: Registro de preços para
futuras e eventuais aquisição de urnas mortuária5 com prêstêção de seiliço5 funerarios e
translado, dêstinados á doação, por meio do beôeficio eventuâl destinadâ as femiliãs em
situaÇâo de vulneíabilidâde, dê responsâbilidade da secretaria de assistência locial e
cidadania do município, Íoi revogada por razôes de interesse público, conformê disposiçôes
do ad.49 da Lei ne 8.666/93 e alteraçôes posteriorês. Ciêhcia àos interessados. Publique-
se.

ADSON COSTA CHAV€S

PRÉTElTURÂ IIUI.JICIPAT DI BREJO SANTO

Avrso oE LrcrraçÃo
pREGÃo pRÉs€NcraL Ne pp-72.2a.212o2o-sEtNFRÂ

Classificação de Propostas e Aberturâ da Fêse de [ances Verbàis de Preços -
Licitaçãoi Pregão Presencial Na PP-12.28.2/2O20-SEINFRA
Objêto: contÍatação de serviço de locação de máquinas pesadas divêrsãs e
caminhão basculante para âtender as necessidades da Secretaria de
lnfrá€strutuíâ, Obras e Urbââismo destê Muôicipio, reÍerente ao êxercicio
financeiro de \2021\, confôÍme projeto básico- A Comissão Perftãnente de
Licitação do À4unicipio dê Brejo Sântô'CE convoca os representantes legais das
empresas que apresentâram propostas de preçôs pãra o cêftame aÔma
indicâdo, conforme Íoi consignado na fase de credenciamento, realizado na 1ê
{primêira} sessão pública, que teve abertura no dia trêze do mês de janeiro do
ano de dois mil e vinte ê um .13/Ol/2O27) a partir das 15h:30m Íhorário local),
paÍa que se façêm píesênte na 2! (segunda) sessão pública, pãra classificação
das propostâs e abertura da fase de lancês verbais de preços, que ocorreíâ no
dia 22 de janeiío de 2027, a partií das 08h:00m {horário local), na Rua rosé
Mâtiâs Sampaio, Ns. 234, CeDtro, Brejo Santo, Ceârá. Maiores infôrmaçóes no
endereço acima e/ou através do fone (881 3531-1042, das 08h:Oom às
12hr00m.

Brejo Santo - CE, 19 de Janeiro de 2021.
ERITON GEORGE SALES BERNAROO

Presidentê da CPL/PMBS

PRETÊIiURA MT,]NICIPAL DE CAIIPCS iALES

EXTRATO DE COI{TRÂTO

contrato N" 2021.01.14.001 SECULT - Tomada de Preços n" 02I2020-5ECULT. Pades: o
Municípío de Campos 5ales, âtravés do(s) Secretaria de Assuntos para Juventude, Cultura,
Lêzêr e Íurismo, e â emprêsa: Construtora Nova Liderança Eventos e Setoiços ElRELl.

Obiêto: Contratação de seruiços de construção de pêíque de Íeiía e êveôtos no Município
de Cêmpos SaleslcE, confoÍme especificações constàntes no Edital Convocató.io. Valor
Totál: RS 1.778.521,11 Íhum milhão setecentos e setentã e oito mií gúinhentôs ê vinte e

Prczo de Execução:360um reais e onzê centavos).
Contrato: até 741O7/2022.
Palá.io.

Signêtários: Maria Eljonetê

PBÉTEITURA NIUf.,JICIPAL D

Avrso oE LlctraçÀo

00 t'ii;;t:
cnnffi155i. ílt: L1CITAÇÃ1

\;jPREGÃo EtFrRôNrco Ne

seguidâ, a partir dax 10h ini€iará â formâlização de lances e documentos de habilitaçâo da
li.itação ne modalidade Pregão Eletrônico Ne O01/2021-PE, cujo objeto é â aquisição de
pneus radiais de primeira linha nacionâ{ destinâdos à Sêcretariâ de saúde dô Municípro de
Caaindé/CE, conforme especificaçôes contidàs no Terffo de Referência constante do An€xo
! do Editâl, o quâl encontrâ-se disponíve[ no endereço acima, no horário de 07h30min à5

13h30min.

Cdninde CE, 19 de Janeilo de 2021.
CLAUOIANA OE TREITAS ALVES

PREITITURA MUNIC!PAI DE CARIRIAÇU

EXTRATOS DE INSTRUMENÍOs CONTRÁTUAIS

Terceiro Adit,vo N.e 2020.12 29.01 ao Contrato N.e 2018.02.08.03 decorreôte do PreBão
Presencial ne 2017.12.28.01, cujo objeto é a contratação pãr! prestação de serviços de lo.ação
de vêícu,os destinâdos ao transpode escola. do município dê Câririaçu/Ceêrá, deste mun crpto.
Cont.atante: Searetaria Munrcipal de Educâção. Contíàtade: Global Empreendimentos Ltdê -
ME. Prorrogação Contrãtual: O prêtentê tsditivc tem pôr finôlidade a prorrogaÇão do prauo do
contrato resultante do procedimento licrtatório âcima referido. O prêzo contratuêl
antêriormeôtê petuado 5erá píotrcgadd pelo periodo referente aô exercicio finênceiro de
2021. Portanto, terá vigância a pârtiÍ do diê 02 dê.laneiro de 2021 até 31 de Dezembro de
2021. Fundamêntaçào Legal: O presentê Contrâto têm cofro fundamento o aí.57, inciso ll, dê
Lei Federal nq 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina Pela contratadar Luis FeÍipe
Diógenes Bezêrrà. Assina Pelâ Contratanter Mâria Joelia Correia Ma]1ins.

Têrceiro Adítivo N.e 2020.12 29.02 ao Contrato N.a 2018.07.30.01 decorrente do Pregão
Presencial Ns 2018.05.07.01, culô objeto e â aontrateçâo de empresa pâra prestaçâo de
sêtuiços de locàção de veiculos dêstinados â rotâs complementares do traôspodê escolar no
município de caririáçú/Ceàrá, deste município. Contratante: Secretaíâ Municipal De €ducãçào.
contratada: Global Emprendimentos ttdâ MÊ. Prorrogaçâo Contrâtúal: O presente aditivo
tem por finalidade â prorrogação do pràzo do contrato resultante do procedimentô licitatório
acima referido. o prãzo contratuàl anteriormente pôctuado será proírogêdo pelo período
Íeferente ao erercício financêiro de 2021. Portanto, terá vigên€iã â paÍtir do dia 02 de Jôneiro
de 2021 âté 31 de Dezembro de 2021. Fundamentação Legãl: O presênte Contrato tem .omo
fundamento o art.s7, inciso ll, da Lei FedeÍal ns 8.666/93 e suar alteíações posteriores. A5sina
Pelê Contratãda: Luís Felipe Diógenes Bezerra. Assina Pela Contratante: Maria loelia Correia
Martins.

Contrato Ne 2021.01.05.01,.esuítante do Píegão Eíetrônrco Ne 2O2O.11.27.01. Dotação
Orçamentáíia: 0302.08.244.0002.2.053 (Secretaria de Assistência SMiai)
0303.08.2@.0031.2.067 (tGO/BF) ' 0303.O8.241.0030.2.059 (Cíiançâ Feliz). Élemento De
Despesa:3.3.90-30@. Objeto: âquisição de combustível pâra àbâstêcimento da frotã dê
veícuÍos e máquiias pertercentês ao município de Cêíiriãço-CE (secretar;â fiuhicipâl de
assistência social), reÍerente âo eiercicio financelro de 2021. Vi8ência do contÍàtor A padlr da
sua assrnatura até 11 de de2embro de 2021. Contratãda: Aúto Posto Macedo e Santos Ltda
ME. Assina Pela ContÍêtadai Marià Do Socorro Macedo Dos Santos. Assina Pela Contrãtànt€:
Maria Zelia Fêitosa- Valor Globali RS 427.434,00 (quãtrocentos e vinte e sête mil, quatrocentos
e tríôta e quatío reâis)-

Conlrato Ns 2021 01-05.03, resultantê do P/egão Eletrônico Ns 2020.11.27.01. Dotâção
Oíçamentáíiar 0402.12.361.0002.2019 - lsecrêtariâ Municipal de Educação) -

0403.12.361.0008.2.083 isecretaria de Educação FUNDEB-Fundamental)
A4O3.12.)65-0024.2.A91 (Secretâria de Educação - FUNDEBINFANTII). Elemento de Despesâl
3.3-90.30.00. Objêto: Aquisição de combustível para abastêcimênto dã frota de veículos e
máquinâs penencentes ao municip,o de Cari.ràçu'CE {Secretaría Municipâ} de tducâção),
reÍerente ao exercício financeiro de 2021.ViBên€ia do Contrâtor A partir dâ sua assinatura Até
31 de Dezembro d€ 2021. Contratãdai Aoto Posto Macedo e santos Ltda I\íE. Assina Pelâ
ContÍatada: Maria do Socorro Mãcedo dos Santos. Assiaa Pela Contratante: Maria Joelia
Correiã Maftins. Valo. Globâl: RS 692.350,00 {Seii.entos e noventa e dois mil, tre?entos e
cinquentã reais).

Contrato Ne 2021.01.05.04, resultante do Pregão Eletrônico Ne 2020.11.27.01. Dotação
Orçàmentária: 0206.U.722.0032.2.0\5 {Secretsriâ dê Obras e SêNiços Publicos) -
0210.04.122.0002.2.031 {Secretaria de Desenvolvimerto Agrário}. Élemento De Despesa:
3.3.90.30.00. Objêto: âquisição de .ombustiyel parã abastecimento da írotà de veículos e
máquihas pertencentes ao muni.ípio de Caririaçu-CE (Sêcretaria Municipal de ObÍas e Serviços
PÚblicos e Secretâria De Desenvolvimento Agrário), referente ao exercício finânceiÍo de 2021.
Vigência do Contrato: A paftir da sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. Contratadêr Auto
Posto Màcedo e Santos Ltdã - ME. Ássioâ Pela Contratada: Mariâ Do Socorro Mâcedo Dos
Sàntos. Assina Pêla Contratante: losé Marcos Alves Vilâr. Vãloí Global: RS 1.115.752,00 {úm
milhão, centô e quinze miJ, setecentos e cinquentâ ê dois reâis).

Contrêto Ns 2U7.01.05.02, resultante do Pregão Eietrôn@ Ns 2020.11.27.01 Dotação
Orçamentária: 0502.10.122.0002.2.095 lsecretaria Municipal de Saúdê)
0503.10.301.0026.2.099 {PSF - 5AÚDE) 0503.10.302.0027.2 1O5 (Hosptal). Elemento Dê
Despesa;3.3.90.30.00. Objeto: aquisição de combustível pêra abàsteaimento dâ frota de
veiculos e máquinas pefrencentes ao mDnicípro de Caririaço,CE (Secretaíiô Municipal de
SaÚde), referente âo exercício íinãnceiro dê 2021. Vieêhcia do Contrâto: A partlr da sua
assinatura atê 31 de dezembro de 202L Contratada: Auto Posto Macedo e Sântos Ltda - MÉ.
Assina Peia Contratada: Mariâ Do SocorÍo Macedo Dos Santos. Assrna Pela Contratânte: Mâysô
Kelly Leite de Lâvor. Velor Globêli RS 986.774,00 {Novecentos e oitenta e seis mil, setecentos ê
setenta e quãtro rêais).

Contrato Ne 2021-01.05.05, resútánte do Pregão EIetrô.ico N! 2020.11.24.01. Dotação
Orçamentária: 0503.10.302.0027 2.105 (Secretâriâ Municipal de 5aúde Hospital). Elenlento
De Oespesa: 3.3.90.30.00. ObJetô: Contrataçâo de empresa paía o Ío.ôecimento de reca.ga dê
origêôio/gás medicinal para atender âs necess;dades dâ Secretaria de Saúde do município de
Caririaçu - Ceêrá, referente ôo exercicio íinanceiro de 2021. Vigêícia do Contrato: A pafiir da
sua assinãtura Até 31 de De?embro de 2021. Contratada: Crãjubar 6àses ltda'ME- Assinà Pelà
Contratada: Antônio Marcelio Roche de Lima. Assrnã PeÍá Contratânte: Maysa Keily Lêite 0e
Lavo.. Vàlor Globâl: RS 70.550,00 ÍSetenta Mil, Quinhentos e Cinquentá Reals).
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as vendas em relação a igual
perÍodo de anos anteriores.
"Novembro de goco foi histó-
rico para a companhia, pois a
ernpresa potencializou seu e-
commerce com vendas de pro-
dutos online no site dâ marcâ
para atender o grande volume
gerado no período da quaren-
tena", diz, em nota-

"Em meio aos desaÍios que

tivemos que superar em 2o2o
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 2021", aÍirma, em
nota, Ronaldo Moura, gerente
de Marketing de Comunicaçâo
da Mallory.

Para este ano, a empre-
sa projeta crescimento de

4o96, com investimento nas
vendas online, tecnologia
de produto e lançamento de
inovações no mercado.

No 8.069 dê Í 3 de Julho de I 990 - Estatuto da Crlança € doAdol@nte (ÉCAI o
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Sodâ do Municipio
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2021.01.í3.1. A PÍe§ldente da Conisséo Pemarenlê dc
Maurjli. no rso de su6 aribuiçõG legais. toro público pâÍa @nhecimonto dg§
ostârá realiza0do pÍocedimento lcitalôíio na modalidade Tmada de ÊÍeqls n' 2021.01.1 3.1,
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Art. l'.Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de
Antonina do Norte-Ce,no valor de R$ 1.137.959,22 (Um milhão.
cento e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e nove reais e ünte e
dois centavos) a serem transferidas ern parcelas mensais no valor de

R$ 94.829,93 (noventa e quatro mil oitocento§ e vinte e nove reais e

noventa e três centavos) com base nas receitas efetivamente
amecadadas no exercício de 2020.

Art. 2'. A Secretaria de Finanças fica autorizada a descontar, nas
parcelas relerentes ao duodecimo da Câmara Municipal de Artonina
do Norte-Ce, as retarções realizadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a

tírulo de contribuições previdenciárias devida pela Câmara Municipal
desde de que lbrmalmente acordado entÍe os poderes executivos e

legislativo elou decisão judicial.

Art. 3". O presente Decreto entrará em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições em contriirio.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

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

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de Matos
Código ldentifi cador:F,A,B8Af 75

GABINETE DOPREFEITO
AVISO DE LICTTAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N"

2021.01.14.01

AVrSO DE LTCTTAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N"
2021.01.14.01 - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA
MI.,T\.IICIPAL DO ANTONINA DO NORTE _ A PTESidCNtC dA

Comissão de Licitações do Município dc Antonina doO None/CE
tonra público para conhecimento dos interessados que, neste dia 08 de
fevereiro de 2O21, às 09tu na sede da Comissão de Licitação
local'izada na Rua João Batista Arrais, n' 08, centro- Antonina do
Norte/CE, estará realizando sessào para recebimento e abeftura dos
envelopes com documentos de habilitação e proposta de preços para o
objeto: PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS EM ASSESSOzuA E
CONSULTORI.A NA ÁNEA DE CONTABILIDADE PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÀO, SAUDE, FT]NDO GERAL E A SECRETARIA DE
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL MLTNICIPIO DE
ANTONINA DO NORTE - CE. O edítaÍ e seus anexos encontram -
se disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 à 1ó:00

DEMONSTRÂTIVO DO REPÀSSE Df, DEVIDO AO FODER

ExERCÍctO 2021 - (De acordo com o rrt' 2.o e ltrcis II do âú 3.o da EC 58/!009 c
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94.829.93.) Vak r do Rcpas$ }í@.1à Climsm Municipâl
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horas, bem como no Portal de Licitações dos Municípios no site do
Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (w*w.tce.ce.gov.br).

Antonina do None/CE, I9 de janeiro

DAIANE DE OLIVETRÁ CÁRLOS
Presidente.
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Henrique Augusto Vieira de Matos
Código ldentifi cador: AD I 2 8332

SECRETARIA GOVERNO
AVISO DE, CREDENCIÀMENTO _ CREDENCIAMENTO N'

oil202t

AVISO DE CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO N"
01/2021_ ESTADO DO CEARÁ * PREFEITURA MUNICIPAL DO
ANTONINA DO NORTE - SECRETARIA DE TR.ABALHO E

ASSISTÊNCIA SOCIAL * cujo objeto é Contratação dos Serviços de

Diversos Profissionais (Nível Médio ou cusando) para prestaçâo dos

sen'iços -junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do

Município de Antonina do Norte/CE. Recebimentô de documentos

durante o período de 25 de Janeiro de 2027 à 27 de Janeiro de 2021

das 08:00h às 14:00h. O cdital e seus ancxos cncontram - se

disponíveis no endereço retromencionado, das 08:00 às l4:00 horas.

Antonina do Norte/CE, I 9 de laneiro de 2021.

DÁIANE DE OLIVEIRA CÁRLOS
Presidenta da Comissão de Licitaçôes do Municipio de Antonirra do
Norte/CE.

Publicado por:
Henrique Augusto Vieira de N'[atos

Código Identifi cador:D5B7F20C

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AR{COIABA

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

Estcnde as mcdidas de isolamento social
estabelecidas no decreto de n' 04 de 17 de março de
2020 e no decreto de n'06 de 20 de rnarço de 2020 e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA. no uso de suas

atribuições legais.

CONSIDERAIIDO o disposto no Decreto Estadual n'. 33.530, de 28
de março de 2020, que prorrogam as medidas adotadas no Decreto
Estadual n'33.519, de 19 de março de 2020, as quais continuarn
necessárias para o enfrentamento do avanço do novo coronavírus no
Estado do Ceará;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municípal n".0412020, de

17 de março de 2020 que decretou siruação de emergência em saúde
no âmbito municipal. dispondo sobre uma serie de nredidas para
enfientamento e contenção da infecção humana provocada pelo novo
ooronavirus;

CONSIDERANDO o disposto nô Decreto Municipal n". 062020. de
20 de março de 202O que intensifica as rnedidas para enÍlenfamento
da infecção humana pelo novo coronavírus e estende o ponto
facultativo nas repartições públicas para o período de 23 a 21 de
março de 2020;

CONSTDERANDO o disposto no Decreto Estaduai n'33.532. de 30
de março de 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas pelo Estado
do Ceará para contcnção do avanço do novo coronavírus, c dá outras
providências;

CONSIDERANDO que entre a colisão dos direitos constitucionais
de ir e vir (artigo 5', inciso XV) e os igualmente constirucionals
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