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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
ServiçoAutônomo 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–PresidentedaComissãodeLicitação.

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 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 emAta, 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
PrefeituraMunicipal de Irauçuba/CE, comabertura para o dia 21 de janeiro de 2021, às 09h00min,
na Sala de Certame, à RuaWalmar Braga, Nº. 507, Centro, por trás da Igreja Matriz. Informações
pelo fone: 88/3635-1234. Irauçuba/CE. JaysonMotaAzevedoMesquita –Pregoeiro.

EstadodoCeará - PrefeituraMunicipal de Irauçuba -Aviso deLicitação.APrefeituraMunicipal
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 comas especificações e quantitativos, comabertura 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. JaysonMotaAzevedoMesquita –Pregoeiro.

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 SecretariaMunicipal de Infraestrutura eUrbanismo (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
janeirode2021. PauloVictor FariasPinheiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Extrato do Instrumento
Contratual.ASecretaria de Saúde doMunicípio de Limoeiro doNorte torna público o Extrato
do Instrumento Contratual nº 20200397, resultante da Dispensa de Licitação nº 2020.2212-
001SECSA. Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde - SECSA; 10 302 1011
2.038 –Gerenciamento damédia 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
(seismil e oitenta e cinco reais).LimoeirodoNorte –Ce, 23dedezembrode2020.

EstadodoCeará - PrefeituraMunicipal deLimoeiro doNorte -AvisodeHomologação -
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
PessoascomDeficiência - SEMAS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aviso de Homologação -
PregãoEletrônicoNº 2020.0912-001SECSA.OMunicípio de Limoeiro doNorte, 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
DaSecretariaMunicipal deSaúde (SECSA).

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/tce-
municipios/.Pereiro-Ce, 07de janeirode 2021. ErmilsondosSantosQueiroz - 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 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 emdiante, com capacidademínima 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, 07de janeirode 2021. ErmilsondosSantosQueiroz - Pregoeiro.

O
sprefeitos queassumiramosmandatosneste 1˚de
janeirode2021 receberãoumaboanotícia deBrasí-
lia.Aprimeiraparcela doFundodeParticipação
dosMunicípios (FPM), quedeverá ser transferida
hoje, chegaaR$5,4bilhõespara todooPaís.A cifra
éamaior desde2003.Mesmocomaretençãodo
FundodeManutençãoeDesenvolvimentodaEdu-
caçãoBásica edeValorizaçãodosProfissionais da
Educação (Fundeb), a transferênciadeR$4,3bi-
lhões representa umcrescimentode53,83%emre-

laçãoaomesmoperíododoanopassado.As informações
sãoSecretariadoTesouroNacional (STN).O recursopúbli-
co, oriundode impostos, é umadasprincipais fontesde ren-
dadegestoresmunicipais. O repasse temmaior impactonas
administraçõesdo interior, queprecisademaior apoio finan-
ceirodoGovernoFederal e doGovernodoEstado.

CIFRAS

Osnúmeros são influenciadospela arrecadaçãodo final do
ano.Aexplicaçãopelo valor repassadoéque geralmenteo
primeirodecênio representa quaseametadedovalor total
repassado.DadosdaConfederaçãoNacional deMunicípios
(CNM)mostram,por exemplo, que, em janeirode2020, as
prefeituras receberamR$8,9bilhões, sendoR$3,5bilhões
naprimeira transferênciadomês.

ACORDO

Noanopassado,osprefeitos conseguiramumavitória em
Brasília paramanter ospercentuaisde transferênciadoFPM
de2020 comosmesmos valores referentes ao anode2019.
Alémda já quedanaarrecadaçãopor contadadesaceleração
daeconomia, oPaís viu aeconomia serpraticamenteparali-
sada comosmeses de isolamento social rígidopor contada
pandemiadaCovid-19.Aexpectativa é comoserãoos repas-
ses até o fimdoano.

REAÇÃO

AAbraselnoCeará lamentouapublicaçãodoaumentodas
tarifas deônibusnoDiárioOficial doEstadonaúltima segun-
da-feira (4).O reajuste, quevaria entreR$0,15 eR$0,55, vai
impactar, segundoaAssociação, obolsodosempregadores
do setorde alimentação forado lar, emmeioaumcenáriode
perdas financeiras por contadapandemia.

FILA

Cidadãosquebuscamse tornarpais oumães atravésda ado-
ção, noCeará, esperamcercade seis anos, emmédia, para
conseguir vencer aburocracia. SegundodadosdoSistema
NacionaldeAdoção, o ano começoucom789pretendentes
habilitadosna filade adoçãonoEstado.Deacordo comoMi-
nistérioPúblicodoCeará, umadasmaneiras de aceleraro
processoé incentivar queas etapasocorramde forma legal,
semburlas ao cadastro e comrespeito aosprazos.

AFLIÇÃO

Ademorapara concluir umcadastrodeadoçãonoBrasil não
éum traumaapenaspara as criançasque sofremdoabando-
noe vivemaexpectativadeum lar,mas tambémdos candi-
datos apais emãesque sofrempornão conseguir gerar uma
criança, e tambémpelademoradoprocesso legal.
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