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PREFEITOSCOM
MAIORREPASSE
s prefeitos que assumiram os mandatos neste 1˚ de
janeiro de 2021 receberão uma boa notícia de Brasília. A primeira parcela do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), que deverá ser transferida
hoje, chega a R$ 5,4 bilhões para todo o País. A cifra
é a maior desde 2003. Mesmo com a retenção do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), a transferência de R$ 4,3 bilhões representa um crescimento de 53,83% em relação ao mesmo período do ano passado. As informações
são Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O recurso público, oriundo de impostos, é uma das principais fontes de renda de gestores municipais. O repasse tem maior impacto nas
administrações do interior, que precisa de maior apoio financeiro do Governo Federal e do Governo do Estado.

O

CIFRAS
Os números são influenciados pela arrecadação do final do
ano. A explicação pelo valor repassado é que geralmente o
primeiro decênio representa quase a metade do valor total
repassado. Dados da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) mostram, por exemplo, que, em janeiro de 2020, as
prefeituras receberam R$ 8,9 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões
na primeira transferência do mês.

ACORDO
No ano passado, os prefeitos conseguiram uma vitória em
Brasília para manter os percentuais de transferência do FPM
de 2020 com os mesmos valores referentes ao ano de 2019.
Além da já queda na arrecadação por conta da desaceleração
da economia, o País viu a economia ser praticamente paralisada com os meses de isolamento social rígido por conta da
pandemia da Covid-19. A expectativa é como serão os repasses até o fim do ano.

REAÇÃO

A primeira parcela
do FPM, que
deverá ser
transferida hoje,
chega a R$ 5,4
bilhões para
todo o País
A Abrasel no
Ceará lamentou a
publicação do
aumento das
tarifas de ônibus
na última
segunda-feira (4)

A Abrasel no Ceará lamentou a publicação do aumento das
tarifas de ônibus no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira (4). O reajuste, que varia entre R$ 0,15 e R$ 0,55, vai
impactar, segundo a Associação, o bolso dos empregadores
do setor de alimentação fora do lar, em meio a um cenário de
perdas financeiras por conta da pandemia.

FILA
Cidadãos que buscam se tornar pais ou mães através da adoção, no Ceará, esperam cerca de seis anos, em média, para
conseguir vencer a burocracia. Segundo dados do Sistema
Nacional de Adoção, o ano começou com 789 pretendentes
habilitados na fila de adoção no Estado. De acordo com o Ministério Público do Ceará, uma das maneiras de acelerar o
processo é incentivar que as etapas ocorram de forma legal,
sem burlas ao cadastro e com respeito aos prazos.

AFLIÇÃO
A demora para concluir um cadastro de adoção no Brasil não
é um trauma apenas para as crianças que sofrem do abandono e vivem a expectativa de um lar, mas também dos candidatos a pais e mães que sofrem por não conseguir gerar uma
criança, e também pela demora do processo legal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro – Aviso de Licitação. A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Avenida João
Terceiro de Souza, nº 421 – Centro, tel (88) 3527-1260, comunica aos interessados que no dia
21 de janeiro de 2021, às 15:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
0701.02/2021-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços destinado à aquisição de veículo tipo
minivan, fabricação nacional, zero km, Ano/Modelo 2020 em diante, com capacidade mínima de
07 passageiros, destinados a Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Pereiro/Ce,
tudo conforme anexo I, o edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os sites:
www.bll.org.br ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/.
Pereiro-Ce, 07 de janeiro de 2021. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro – Aviso de Licitação. A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Avenida João
Terceiro de Souza, nº 421 – Centro, tel (88) 3527-1260, comunica aos interessados que no dia
21 de janeiro de 2021, às 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
0701.01/2021-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços destinado à aquisição de materiais de
consumo diversos, necessários a garantir a segurança dos estudantes e profissionais da
educação, na reabertura das escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção da
Covid-19, sob coordenação do Programa Saúde na Escola, de responsabilidade da Secretaria
de Saúde e Saneamento, de acordo com a Portaria nº 1.857, de 28 de julho de 2020, tudo
conforme anexo I do edital, o edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da
data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 12:00h, ou pelos os
sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tcemunicipios/. Pereiro-Ce, 07 de janeiro de 2021. Ermilson dos Santos Queiroz - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Aviso de Homologação Pregão Eletrônico Nº 2020.0912-001SECSA. O Município de Limoeiro do Norte, através do
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde torna público a divulgação do
resultado da licitação acima mencionada cujo objeto é: Registro de Preço para aquisição de
medicamentos que não constam na PPI Municipal, Estadual Básica e de alto custo, assim
como medicações judicializadas, destinadas ao atendimento do Sistema de Saúde do
Município de Limoeiro do Norte - CE, com preço referência tabela ABC Farma, do qual
sagrou-se vencedora a empresa M M Medicamentos LTDA – CNPJ: 00.561.725/0001-59,
com a maior oferta (representada pelo maior percentual de desconto) por item de 10,15%
(dez vírgula quinze por cento), tendo o valor da mesma sido Homologado. Nada mais
havendo a ser constado fica a mesma encerrada e decretada vencedora, para maiores
informações procurar na sala de reuniões da Comissão, na Rua Cel. Antônio Joaquim nº
2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. Nos horários de 08h30min às 12h00min, em dias
úteis, ou através do site: www.tce.ce.gov.br (Portal de Licitações dos Municípios). Limoeiro
do Norte/Ce, 07 de Janeiro de 2021, Deolino Junior Ibiapina – Ordenador de despesas
Da Secretaria Municipal de Saúde (SECSA).
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Aviso de Homologação Pregão Eletrônico Nº 2020.0112-001SEMAS. O Município de Limoeiro do Norte, através
da Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Políticas
Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência - SEMAS
torna público a divulgação do resultado da licitação acima mencionada cujo objeto é:
aquisição de veículo 07 lugares com porta lateral de correr 0 km modelo/ano mínimo
2020/2021, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e
Adolescentes (SEMAS) do Município de Limoeiro do Norte/CE, do qual sagrou-se
vencedora a empresa GlobalCenter Mercantil EIRELI – CNPJ: 02.330.299/0001-78, com o
valor total de R$ 112.190,00 (cento e doze mil, cento e noventa reais), tendo o valor da
mesma sido Homologado. Nada mais havendo a ser constado fica a mesma encerrada e
decretada vencedora, para maiores informações procurar na sala de reuniões da
Comissão, na Rua Cel. Antônio Joaquim nº 2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. Nos
horários de 08h30min às 12h00min, em dias úteis, ou através do site: www.tce.ce.gov.br
(Portal de Licitações dos Municípios). Limoeiro do Norte/Ce, 07 de Janeiro de 2021,
Maria Arivan de Holanda Lucena – Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal
de Assistência Social, Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e
Pessoas com Deficiência - SEMAS.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Extrato do Instrumento
Contratual. A Secretaria de Saúde do Município de Limoeiro do Norte torna público o Extrato
do Instrumento Contratual nº 20200397, resultante da Dispensa de Licitação nº 2020.2212001SECSA. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SECSA; 10 302 1011
2.038 – Gerenciamento da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar; Elemento de
Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de consumo; Fonte de Recursos: Covid-19; Objeto:
aquisição de materiais gráficos para campanha de Covid-19, de responsabilidade da
Secretaria de Saúde do Município de Limoeiro do Norte-Ce. Vigência do Contrato: até 23 de
junho de 2021. Contratado: Charles C Mourão – ME – CNPJ nº 17.457.774/0001-49.
Signatários: Deolino Junior Ibiapina / Charles Chaves Mourão. Valor Global: R$ 6.085,00
(seis mil e oitenta e cinco reais). Limoeiro do Norte – Ce, 23 de dezembro de 2020.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Aviso de Julgamento
de Habilitação da Tomada de Preços N° 2020.2511-02SEINFRA. O Município de
Limoeiro do Norte, através do Presidente da Comissão de Licitações, torna público aos
interessados o resultado do julgamento da análise dos documentos de habilitação,
referente à Tomada de Preços nº 2020.2511-02SEINFRA, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de reforma do mercado de carnes, peixes e culinária
regional de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) do
Município de Limoeiro do Norte - CE. Empresas habilitadas: Construtora Comar LTDA,
Eletrocampo Serviços e Construções LTDA, CRP Costa Construções e Prestações de
Serviços EIRELI e XL Construções e Serviços. Empresas inabilitadas: EVP Serviços e
Construções EIRELI, descumprimento do item 4.4.2 do edital; Clezinaldo S de Almeida
Construções, descumprimento dos itens 4.4.2 e 4.4.3 do edital; F. Marcio de Araujo
Medeiros – ME, descumprimento dos itens 4.4.2 e 4.4.3 do edital; poderá os licitantes
interpor Recurso Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, inerentes aos casos
previstos no caput e incisos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações. Para
maiores informações procurar na sala de reuniões da Comissão, na Rua Cel. Antônio
Joaquim nº 2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. Este aviso será publicado no sítio
www.tce.ce.gov.br (Portal de Licitações dos Municípios). Limoeiro do Norte-CE, 07 de
janeiro de 2021. Paulo Victor Farias Pinheiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal
de Irauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão
Presencial de Nº. 2021.01.04.02, do Tipo Menor Preço (Por Item), para o Registro de Preços,
consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de água
adicionada de sais para suprir as necessidades de diversas Secretarias do Município de Irauçuba,
de acordo com as especificações e quantitativos, com abertura para o dia 22 de janeiro de 2021, às
09h00min, na sala de certame, à Rua Walmar Braga, Nº. 507, Centro, por trás da Igreja Matriz.
Informações: fone 88/3635-1234. Irauçuba/CE. Jayson Mota Azevedo Mesquita – Pregoeiro.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Irauçuba - Aviso de Licitação. A Prefeitura
Municipal de Irauçuba comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade
Pregão Presencial de Nº. 2021.01.04.01, do tipo Menor Preço (por Item), para o Registro de
Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Aquisição de
Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para suprir as necessidades das diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE, com abertura para o dia 21 de janeiro de 2021, às 09h00min,
na Sala de Certame, à Rua Walmar Braga, Nº. 507, Centro, por trás da Igreja Matriz. Informações
pelo fone: 88/3635-1234. Irauçuba/CE. Jayson Mota Azevedo Mesquita – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Apuiarés - Chamamento Público para
Inscrição e Atualização de Registro Cadastral. A Prefeitura Municipal do Município de
Apuiarés-CE, através da Comissão de Licitação, convoca todas as empresas interessadas
em se cadastrarem ou se recadastrarem junto ao quadro de fornecedores e prestadores de
serviços para obtenção de Certificado de Registro Cadastral – CRC os mesmos deverão
comparecer no horário de funcionamento comercial na sede da Prefeitura junto ao setor de
compras, localizada à Av. Gomes da Silva, 99 – Centro – Apuiarés – CE, CEP: 62.630-000,
munidos dos documentos, originais ou cópias autenticadas, relacionados nos arts. 28 a 31
da Lei N.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Maiores informações poderão ser obtidas
junto ao Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores. Informações: fone (85)
3356.1347. Apuiarés, 06 de janeiro de 2021.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE – Pregão Presencial Nº 0801.01/2021 – Tipo: Menor Preço por Item. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua
Padre Zacarias, nº 332 – Centro, Tel. (88) 3443–1646, torna público que se encontra à
disposição dos interessados o edital de Pregão Presencial Nº 0801.01/2021 cujo objeto é a
aquisição de tricloro isocianurato de sódio a ser destinado a manutenção das atividades do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Distrito de Lagoinha no Município de Quixeré sendo
a fase de disputa de lances no dia 22/01/2021 a partir das 09:00 horas AM. O referido Edital
poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público
das 07:30 às 13:00 horas, no endereço acima citado e no Portal do TCE-CE:
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré – Ce, 08 de janeiro de 2021. José Eucimar de
Lima – Presidente da Comissão de Licitação.
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