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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO DE N.° 1.387/2012 - Regulamenta o Sistema de
Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e dá outras providências. O Prefeito de Sobral, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 66, inciso VII, da Lei Orgânica, e
nos termos do disposto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e no art. 11 da Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002,
CONSIDERANDO a necessidade de dar maior eficiência a
administração pública municipal;
CONSIDERANDO a
necessidade de criar dispositivos que concedam maior celeridade aos
procedimentos licitatórios; CONSIDERANDO a necessidade de
criar mecanismos que tragam redução dos custos para administração
pública municipal; CONSIDERANDO necessidade de se
regulamentar os procedimentos para implementação do Sistema de
Registro de Preços no âmbito da administração municipal de Sobral;
DECRETA: Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de
bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no
âmbito da Administração Pública Municipal e autárquica
obedecerão ao disposto neste Decreto. Parágrafo único. Para os
efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições: I
Sistema de Registro de Preços - SRP conjunto de procedimentos
para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e
aquisição de bens, para contratações futuras; II Ata de Registro de
Preços documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços,
fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e
propostas apresentadas; III Órgão Gerenciador - órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e IV
Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP dentre outras, nas
seguintes hipóteses: I quando, pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de contratações freqüentes; II quando
for mais conveniente à aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração
para o desempenho de suas atribuições; III quando for conveniente a
aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade; e/ ou IV quando pela natureza do
objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração. Parágrafo único. Poderá ser
realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de
informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente
justificada e caracterizada a vantagem econômica. Art. 3º A licitação
para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência
ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis no 8.666, de
21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será
precedida de ampla pesquisa de mercado. § 1º Excepcionalmente
poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e
preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho
devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou
entidade. Art. 4° O Órgão Gerenciador do SRP no Município de
Sobral será a Secretaria de Gestão, podendo este poder ser delegado
em caso de necessidade e conveniência administrativa, através de
Portaria, para outros setores ligados respectivamente a Secretaria de
Educação e Secretaria de Saúde deste Município. Art. 5° Caberá ao
órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP, e ainda o seguinte: I convidar, mediante
correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e
entidades para participarem do registro de preços; II consolidar
todas as informações relativas à estimativa individual e total de
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consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e
racionalização; III promover todos os atos necessários à instrução
processual para a realização do procedimento licitatório pertinente,
inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a
restrição à competição for admissível pela lei; IV realizar a
necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos
valores a serem licitados; V confirmar junto aos órgãos participantes
a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos
quantitativos e projeto básico; VI realizar todo o procedimento
licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura
da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes; VII gerenciar a Ata de Registro de Preços,
providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata; VIII conduzir os
procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do
pactuado na Ata de Registro de Preços; e IX realizar, quando
necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das
peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a
qualificação mínima dos respectivos gestores indicados. Art. 6º O
Órgão Participante do registro de preços será responsável pela
manifestação de interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua
estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas
especificações ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de
1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte,
devendo ainda: I garantir que todos os atos inerentes ao
procedimento para sua inclusão no registro de preços a ser realizado
estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade
competente; II manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do
procedimento licitatório; e III tomar conhecimento da Ata de
Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura
ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto
cumprimento de suas disposições, logo após concluído o
procedimento licitatório. Art. 7º Cabe ao Órgão Participante indicar
o gestor do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67
da Lei nº 8.666, de 1993, compete: I promover consulta prévia junto
ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim
de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as
informações sobre a contratação efetivamente realizada; II
assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo
quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador
eventual desvantagem, quanto à sua utilização; III zelar, após
receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente
assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador,
pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais; e IV informar ao órgão
gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em
atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as
características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em
assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços. Art. 8º
O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser
superior a um ano, computadas neste as eventuais prorrogações. § 1º
Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos
contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.
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(Redação dada pelo Decreto nº 4.342, de 23.8.2002) § 2º É admitida
a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº
8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma. Art. 9º A
Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de
serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes,
sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma
a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre
outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de
prestação dos serviços. Parágrafo único. No caso de serviços, a
subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para
aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a
demanda específica de cada órgão ou entidade participante do
certame. Nestes casos, deverá ser evitada a contratação, num mesmo
órgão e entidade, de mais de uma empresa para a execução de um
mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a
responsabilidade contratual e o princípio da padronização. Art. 10.
Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou
lote, observando-se o seguinte: I o preço registrado e a indicação dos
respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da
Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata
de Registro de Preços; II quando das contratações decorrentes do
registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das
empresas constantes da Ata; e III os órgãos participantes do registro
de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrer
ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este
proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados. Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do Órgão
Gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for
suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos
de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e
comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao
máximo admitido, poderão ser registrados outros preços. Art. 11. A
existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições. Art. 12. A AAP, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem. § 1º Os órgãos e entidades
que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a

ordem de classificação. § 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da
Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas. § 3o As aquisições ou contratações adicionais a que se
refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem
por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
Art. 13. O edital de licitação para registro de preços contemplará, no
mínimo: I a especificação/descrição do objeto, explicitando o
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço,
inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente
adotadas; II a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo
de validade do registro; III o preço unitário máximo que a
Administração se dispõe a pagar, por contratação, consideradas as
estimativas de quantidades a serem adquiridas; IV a quantidade
mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens; V as
condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento
e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a
freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a
serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem
adotados; VI o prazo de validade do registro de preço; VII os órgãos
e entidades participantes do respectivo registro de preço; VIII os
modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas
minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e IX as
penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições
estabelecidas. § 1º O edital poderá admitir, como critério de
adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados
no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos,
passagens aéreas, manutenções e outros similares. Art. 14.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador,
respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a
serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata
de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas. Art. 15. A contratação com os fornecedores
registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de
preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o
disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. Art. 16. A Ata de
Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. § 1º O preço
registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata
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promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. § 2º
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão
Gerenciador deverá: I convocar o fornecedor visando a negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; II
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; e III convocar os demais fornecedores visando igual
oportunidade de negociação. § 3º Quando o preço de mercado
tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá: I liberar o fornecedor do
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e II convocar
os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. §
4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. Art.
17. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: I descumprir
as condições da Ata de Registro de Preços; II não retirar a respectiva
nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável; III não aceitar
reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e IV tiver presentes razões de
interesse público. § 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses
previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador. § 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do
seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. Art. 18.
Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na
operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem
assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e
atribuições dos órgãos gerenciador e participante. Art. 19. A
Secretaria de Gestão deste Município poderá editar normas
complementares a este Decreto. Art. 20. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 05 de janeiro de 2012. JOSÉ CLODOVEU
DE ARRUDA COÊLHO NETO Prefeito do Município de Sobral.
PORTARIA Nº. 01 DE 05 DE JANEIRO DE 2012 - Regulamenta a
cessão temporária de Servidores Públicos Municipais para atuar
junto à Polícia Judiciária do Estado do Ceará no Município de Sobral.
O Prefeito de Sobral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 77,
inciso II, alíneas 'b' e 'g' da Lei Orgânica do Município de Sobral,
CONSIDERANDO a paralisação dos policiais civis do Estado do
Ceará; CONSIDERANDO os prejuízos impostos à população
sobralense em face da ausência de servidores nas delegacias situadas
na cidade de Sobral e a necessidade e pertinência de mitigar tais
prejuízos; CONSIDERANDO que os delegados da Polícia
Judiciária do Estado do Ceará lotados no Município de Sobral não
aderiram à paralisação; CONSIDERANDO a importância da
manutenção da cooperação entre o Município de Sobral e o Estado do
Ceará, RESOLVE: Art. 1º A cessão temporária, pelo prazo de até 20
(vinte) dias prorrogáveis por igual período, de até 08 (oito)
Servidores Públicos Municipais efetivos da Guarda Municipal do
Município de Sobral, conforme lista constante do anexo único desta
Portaria, para atuar junto às delegacias de polícia em Sobral durante a
paralisação do servidores da Polícia Judiciária do Estado do Ceará.
Art. 2º Ficará ao encargo da autoridade competente da Polícia
Judiciária do Estado do Ceará a lotação dos Servidores do Município
de Sobral cedidos bem como a designação das respectivas
competências, observados os limites legais. Art. 3º Os Servidores
Municipais cedidos exercerão as atividades administrativas internas,
especialmente de digitação, definidas pela autoridade policial
competente observando-se a carga horária máxima definida pelo
Regime Jurídico Único do Município de Sobral. Art. 4° A cessão dos
respectivos servidores não acarretará ônus pecuniários para o Estado
do Ceará. Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
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publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 05 de janeiro de 2012. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COÊLHO NETO - Prefeito do Município de Sobral.
Anexo Único da Portaria nº de 05 de janeiro de 2012 do Prefeito
de Sobral SERVIDORES CEDIDOS À DELEGACIA REGIONAL
DE POLÍCIA DO ESTADO CEARÁ 7ª REGIÃO Samuel de
Oliveira Sabóia, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 15018; Ítalo
Tadeu Madeira Viana, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 15021;
Antônio Narcélio dos Santos, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 349;
Danirley de Sabóia Soares, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 738;
Marcelo Nogueira Barbosa, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 296;
Leandro Patriolino dos Santos, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº 34;
Marcelo Abreu da Silva Mesquita, Guarda de 2ª Classe, matrícula nº
732; Antônio José Bruno Melo, Guarda de 1ª Classe, matrícula nº
306.
EXTRATO DO CONVÊNIO N°2012010501 - CONVÊNIO
N°2012010501 - GP. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, Estado do
Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro SobralCE,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07598634/0001-37, doravante
denominado CONCEDENTE, representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO,
brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF sob o nº 139.662.51353 e RG nº 2000002381169 SSP/CE, residente e domiciliado nesta
urbe, sito na Fazenda Açude Rodovia 362, Estrada Sobral/Massapê
Alto Grande, sob o arrimo do art. 77, inciso II da Lei Orgânica deste
Município, e, por outro lado, O GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, representado por seu Governador Estadual, Sr. CID
FERREIRA GOMES através da SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO
CEARÁ-SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO CEARÁ neste Município representada pela 7ª
DELEGACIA REGIONAL DA POLÍCIA CIVIL SOBRALCE,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.869.564/0001-28, com sede na Rua
Frederico Gomes, nº 731, Centro, SobralCE, doravante denominada
CONVENENTE, neste ato representada pelo Delegado Regional de
Polícia Civil, Sr. HERBERT PONTE E SILVA, inscrito no CPF nº
104.849.653-87 e RG nº 618048 SSPCE, celebram o presente
convênio que tem por objeto cooperação técnica concernente a
cessão temporária de até 08 (oito) Servidores Públicos Municipais
efetivos da Guarda Municipal do Município de Sobral para atuar
junto às delegacias de polícia em Sobral durante a paralisação do
servidores da Polícia Judiciária do Estado do Ceará. O presente
convênio será devidamente regulamentado por portaria.

SECRETARIA DA GESTÃO
ATO Nº 10.461/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art.
66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº
572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Exonerar a pedido, o
Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA MARINHO MONTE, Matrícula nº
8690, do cargo de Provimento Efetivo de Fiscal Superior de
Tributos, lotado na Secretaria da Gestão, deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 30 de dezembro de 2011. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.
ATO Nº 10.462/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art.
66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº
572 de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Exonerar a pedido, o
Sr. ANTÔNIO DE PÁDUA MARINHO MONTE, do cargo de
Provimento em Comissão de Coordenador DAS-07, lotado na
Secretaria da Gestão, deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
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30 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA - Secretário da Gestão.
ATO N° 10.464/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal N° 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Prorrogar à disposição sem
ônus para a origem da Servidora desta Municipalidade, a Sra.
CRISTIANE MAIA DE CARVALHO, Programador de Computador
- matrícula 8438, para prestar serviços na função Assistente
Secretário FC5, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 7a
Região, a contar do dia 01 de janeiro de 2012 até o dia 31 de
dezembro de 2012. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de dezembro de
2011 JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.
ATO Nº 10.487/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Nomear, a Sra. MARIA
DANIELE MARTINS SOUSA - na data de 02/01/2012, para ocupar
de Provimento em Comissão de Coordenador DAS- 07, com lotação
na Secretaria da Gestão, deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em
02 de janeiro de 2012. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA Secretário da Gestão.
ATO Nº 10.489/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66,
Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572
de 10 de fevereiro de 2005, RESOLVE: Exonerar a pedido, o Sr.
ALBERTO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - na data de
03/01/2012, Matrícula nº 16686, do cargo de Provimento em
comissão de Agente Postal DNM-01, lotado na Secretaria da Gestão,
deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de janeiro de
2012. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal - JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da
Gestão.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EDITAL N° 05/2011 - SELEÇÃO PARA GESTORES
ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE
SOBRAL - O Secretário da Educação de Sobral, Julio Cesar da
Costa Alexandre, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de inscrições e as normas complementares com vista à
Seleção de 50 gestores para as Escolas do Sistema Municipal de
Ensino. A seleção será realizada mediante a contratação da empresa
Teia Brasil de Aprendizagem Consultoria, Treinamento e Gestão.
DOS CARGOS E REMUNERAÇÃO O processo destina-se à
seleção de candidatos para provimento de cargos em comissão de
Diretores e Coordenadores Pedagógicos das Escolas Públicas
Municipais, de exoneração “ad nutum”.
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1.2. A classificação do nível das escolas é feita pela quantidade de
alunos, ficando assim definido: a) Escola nível C até 450 alunos b)
Escola nível B de 451 a 901 alunos c) Escola nível A a partir de
902 alunos. 1.3. Os candidatos que forem aprovados na seleção
poderão ocupar o cargo, conforme interesse da Secretaria da
Educação e de acordo com o perfil do candidato. DAS
INSCRIÇÕES 2.1. As inscrições estarão abertas na Secretaria da
Educação, no período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2012,
das 8 às 12h e das 14 às 18h. 2.2. As inscrições ocorrerão mediante
os procedimentos e as condições seguintes: Ser brasileiro nato ou
naturalizado na forma legal; Preencher a ficha padronizada
fornecida pela Secretaria da Educação; Disponibilizar duas fotos
¾ recentes; d) Disponibilizar cópias: 1) Da carteira de identidade
ou outro documento que o identifique; 2) Do CPF; 3) Do
comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 4) Do
Diploma, Certificado ou Certidão do Curso Superior, expedido por
Instituição de Ensino Superior Brasileira credenciada pelo
Ministério da Educação ou regularmente revalidado, se obtido em
Instituição Estrangeira. Todas as cópias serão rubricadas pelo
funcionário responsável pela inscrição, comparando-as com os
originais, que na ocasião devem ser apresentados; 2.3. Será
permitida a inscrição por procuração, devidamente expressa para
tal fim, com firma reconhecida, acompanhada da documentação
exigida nos itens anteriores. 2.4. Após o período das inscrições será
afixada na Secretaria da Educação, a relação nominal dos
candidatos cujas inscrições forem deferidas. DA HABILITAÇÃO
Para concorrer à indicação ao cargo de provimento em comissão o
candidato deverá comprovar ter concluído curso de Licenciatura
Plena; O candidato deverá receber seu cartão de identificação na
Secretaria da Educação, se deferida a sua inscrição, nos dias 23 e 24
de fevereiro de 2012, das 8 às 12h e das 14 às 18h. O candidato
deverá cumprir o disposto no item “3.2”, sob pena de ficar a
Comissão Organizadora da Seleção isenta de toda e qualquer
responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da inércia do
candidato. DA SELEÇÃO A seleção constará de: 1ª Etapa
(eliminatória) Prova Escrita que será dividida em duas fases
distintas: prova escrita objetiva e prova escrita dissertativa; 2ª
Etapa (eliminatória e classificatória) Curso acerca dos Novos
Paradigmas para Gestão Escolar e Provas Situacionais; 3ª Etapa
(eliminatória e classificatória)
Entrevista; 4ª Etapa
(classificatória) Exame de Títulos. DA PROVA ESCRITA - A
primeira fase constará de uma prova escrita, com 15 questões
objetivas e 02 questões dissertativas. Uma questão da prova
dissertativa constará de um resumo de um texto educacional; e
outra onde o candidato dissertará argumentos sobre assunto da área
educacional, cujos conteúdos serão relacionados ao Programa
constante no anexo I deste Edital. A aplicação da prova escrita será
dia 26 de fevereiro de 2012, das 8 às 12 horas, em local a ser
divulgado no cartão de identificação do candidato. O ingresso na
sala para realização das provas só será permitido ao candidato que
apresentar documento legal de identidade e cartão de identificação.
O candidato deverá comparecer ao local da prova 30 (trinta)
minutos antes do seu início, munido de caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, lápis e borracha. Não será admitida a entrada do
candidato na sala para a realização das provas que se apresentar
após o horário estabelecido. Não haverá segunda chamada ou
repetição de provas, seja qual for o motivo alegado. Não serão
feitas provas fora do local estabelecido, observadas as exceções
regulamentadas em lei. Sob nenhuma hipótese será permitido o
uso de qualquer aparelho de comunicação durante a realização das
provas. A nota da prova obedecerá a um intervalo de 0 (zero) a 10
(dez) pontos, em conformidade com o programa constante do
Anexo I deste Edital. Os pontos obtidos pelo candidato na 1ª Etapa
(Prova Escrita) não serão cumulativos para as etapas seguintes.
Serão considerados aptos para a 2ª Etapa da Seleção os primeiros
90 (noventa) classificados, entre os que obtiveram nota igual ou
superior a 5 (cinco), na 1ª Etapa. A nota máxima, 10 (dez), terá
como referência o número de escores obtidos pelo candidato que
realizar o maior número de acertos. DO CURSO NOVOS
PARADIGMAS PARA A GESTÃO ESCOLAR E DAS PROVAS
SITUACIONAIS O Curso Novos Paradigmas para Gestão Escolar
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tem caráter eliminatório, com freqüência e pontualidade
obrigatórias. O curso será realizado nos dias 07, 08 e 09 de março de
2012, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas. O local de
realização do Curso será divulgado no Impresso Oficial do
Município de Sobral e também será comunicado no dia da realização
da prova escrita. As provas situacionais constam da observação de
atitudes e comportamentos dos candidatos através de jogos,
dinâmicas de grupo e provas situacionais. Os candidatos deverão
estar disponíveis para esta etapa, que terá duração de 4 (quatro)
horas, cuja data, hora e local serão divulgados na ocasião do curso
mencionado no item 6.1. O não comparecimento a todas as fases
desta etapa, bem como os eventuais atrasos e saídas antecipadas,
acarretarão eliminação do candidato ou redução da pontuação para
os resultados na mesma. A nota final da 2ª Etapa obedecerá a um
intervalo de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, eliminando-se os que
obtiverem nota inferior a 5 (cinco). DA ENTREVISTA A
Entrevista, com caráter eliminatório e classificatório, corresponde a
3ª Etapa da seleção e acontecerá em local e data previamente
determinados pela equipe de seleção a ser divulgada
antecipadamente aos candidatos. A entrevista é complementar ao
processo da avaliação comportamental, com o objetivo de ampliar a
abrangência das informações sobre os candidatos, de aprofundar e
refinar mais as observações dos avaliadores sobre o comportamento,
atitudes, expressão individual, motivação, comprometimento e visão
de educação do candidato. Só poderá participar da entrevista o
candidato que tiver participado da 2a Etapa da seleção e obtido nota
igual ou superior a 5 (cinco); e tiver disponibilizado seus títulos.
Cada candidato será entrevistado pela mesma equipe de avaliadores
da avaliação comportamental, composta de três ou quatro pessoas,
que concomitantemente, farão a entrevista de forma individual e
isolada e atribuirá uma nota, ao candidato, por consenso da equipe
entrevistadora. A nota final da entrevista obedecerá a um intervalo
de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, eliminando-se os que obtiverem nota
inferior a 5 (cinco). DOS TÍTULOS Os títulos deverão ser
entregues no momento em que o candidato se submeter às provas
situacionais, cuja data, hora e local serão previamente divulgados.
Serão considerados os títulos relacionados com a formação inicial,
continuada e experiência profissional. 8.3. A comprovação dos
títulos referentes ao tempo de serviço ou experiência profissional
deverá ser feita mediante: Apresentação de registro em carteira
profissional;
Declaração da instituição onde o candidato
desenvolveu ou desenvolve suas atividades profissionais, com firma
reconhecida em cartório; Ou publicação em Diário Oficial,
acompanhada de declaração de tempo de serviço. Não serão aceitos
protocolos de documentos. Não será computado, para efeito de
contagem de título, diploma de habilitação do curso exigido para o
provimento do cargo em comissão ao qual se candidatou. Somente
serão aceitos documentos para cômputo de títulos, os cursos de
formação a partir de 40 (quarenta) horas. A nota final de títulos
obedecerá a um intervalo de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e será
calculada somando-se o valor obtido em cada título, de acordo com a
tabela constante do Anexo II do presente Edital. DO RESULTADO
FINAL Serão considerados aprovados os candidatos cuja média das
notas obtidas na 2ª e 3ª Etapas for igual ou superior a 6 (seis). A
classificação final será resultado da média entre os pontos obtidos na
2ª, 3ª e 4ª Etapas, obedecendo a seguinte ponderação: (2ª Etapa x 4) +
(3ª Etapa x 4) + (4ª Etapa x 2) 10
DOS RECURSOS 10.1. Do
resultado da primeira fase cabe recurso, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, da divulgação dos respectivos resultados, à equipe de seleção
da empresa Teia Brasil de Aprendizagem Consultoria, Treinamento
e Gestão, que dentro das 24 horas subseqüentes decidirá o recurso.
10.2. Do resultado final cabe recurso, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a equipe de seleção da empresa Teia Brasil de Aprendizagem
Consultoria, Treinamento e Gestão, a contar da data de publicação no
Impresso Oficial do Município, que dentro das 72 horas
subseqüentes decidirá o recurso. 10.3. Os recursos interpostos fora
do prazo acima previsto não serão conhecidos pela equipe de seleção
da empresa Teia Brasil de Aprendizagem Consultoria, Treinamento
e Gestão.
DA ESCOLHA DOS GESTORES ESCOLARES
COORDENADORES PEDAGÓGICOS
Os Coordenadores
Pedagógicos serão escolhidos pelos Diretores das Unidades
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Escolares dentre a lista publicada após o resultado final da seleção e
indicados pelo Secretário da Educação para provimento dos cargos
em comissão. A aprovação final no processo de seleção não é
garantia de indicação para o cargo. 11.2. DIRETORES 11.2.1. Os
Diretores serão escolhidos pelo Secretário da Educação, dentre a
lista de aprovados, devendo ser indicados por um período de 06 (seis)
meses, considerado fase probatória. 11.2.2. A aprovação final no
processo de seleção não é garantia de indicação para o cargo. DA
ORGANIZAÇÃO DA SELEÇÃO O processo de seleção ficará a
cargo de uma comissão especialmente nomeada para este fim pela
Secretaria da Educação. Sobral, 30 de dezembro de 2011. Julio Cesar
da Costa Alexandre - Secretário da Educação.
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PORTARIA 126/2011-EDUCAÇÃO - Concede bônus para
aquisição de Computador do Programa Educador Rumo à
Informática aos profissionais do magistério do Sistema Municipal
de Ensino e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas
atribuições legais e, CONSIDERANDO a prescrição normativa da
Lei nº 810 de 01 de abril de 2008, CONSIDERANDO os Editais nº
001 e 002/2011 que torna público, em apoio a Inclusão Digital,
financiamento de computadores para profissionais do magistério do
Sistema Municipal de Ensino, RESOLVE: Art. 1o Conceder bônus
de R$ 800,00 (oitocentos reais) para aquisição de computador do
“Programa Educador Rumo à Informática” aos profissionais do
magistério do Sistema Municipal de Ensino de Sobral, constantes na
folha de pagamento da Secretaria da Educação na forma elencada no
anexo único desta portaria. Art. 2o Esta Portaria entre em vigor a
partir desta data, com inclusão na folha de pagamento do mês de
novembro/2011, revogadas as disposições em contrário. Sobral, 09
de novembro de 2011. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
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PORTARIA Nº 133/2011/EDUCAÇÃO - Estabelece o
calendário e as normas para matrícula de alunos nas escolas
públicas municipais para o ano de 2012 e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, no uso das suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a matrícula dos alunos das escolas
públicas municipais é um momento rico e complexo em cada
escola; CONSIDERANDO que a matrícula, com as devidas
enturmações, constitui-se num fator essencial para o
desenvolvimento do Programa Pedagógico da Escola e para o
sucesso dos alunos; CONSIDERANDO que é, portanto, um
momento em que as escolas devem ter o máximo de cuidado e
preparação; RESOLVE: Art. 1º - Estabelecer as normas e
orientações gerais para matrícula dos alunos das escolas da rede
pública municipal, conforme disposto no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Estabelecer o calendário para matrícula dos alunos das
escolas da rede pública municipal, conforme disposto no Anexo
II desta Portaria. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sobral,
09 de dezembro de 2011. Julio Cesar da Costa Alexandre
Secretário da Educação .
ANEXO I DA PORTARIA Nº 133 DE 09 DE DEZEMBRO
DE 2011 - ORIENTAÇÕES GERAIS - MATRÍCULA DA REDE
MUNICIPAL DE SOBRAL 2012 Sobre a organização da rede
pública de ensino A matrícula pública da Educação Básica do
Município de Sobral é atendida pelas redes municipal e estadual.
A rede municipal atende toda a matrícula pública de educação
infantil. O atendimento do ensino fundamental é compartilhado
entre as duas redes da seguinte forma: A rede municipal atenderá
toda a matrícula do 1º ao 7º ano. A rede estadual atenderá a
matrícula do 8º ao 9º ano, com exceção dos pólos onde as escolas
municipais oferecerem vagas para estas séries. A matrícula do
ensino médio é atendida pela rede estadual. Sobre a definição da
escola. Os alunos que cursarão séries oferecidas em 2012 na
própria escola terão sua matrícula renovada automaticamente,
considerando a previsão de matrícula feita por pólo e por escola
sob a coordenação da Secretaria da Educação e da 6ª CREDE. Os
alunos que cursarão séries não oferecidas em 2012 na própria
escola serão remanejados para outra escola do pólo ou, se houver
necessidade, para outra escola, considerando sempre a
proximidade da residência do aluno. Os remanejamentos serão
definidos na previsão de matrícula dos pólos e, portanto,
combinados previamente entre os diretores das escolas, de
maneira que cada escola tenha a previsão dos alunos que irá
receber e dos alunos que encaminhará para outra escola. A escola
deve ter uma atenção especial no esclarecimento aos pais sobre a
matrícula, principalmente com relação aos alunos que serão
remanejados. É muito importante que todos os pais sintam-se
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bem acolhidos. Cada escola deve garantir o seu calendário de
reuniões com os pais para que eles sejam bem orientados sobre a
matrícula. Sobre a idade dos alunos Para proceder à matrícula de
novos alunos de Educação Infantil, 1º ano e 2º ano, a Escola deve
observar os seguintes critérios:

As crianças de 5 anos de idade, independentemente do mês do seu
aniversário de 6 anos, que no seu percurso educacional estiverem
matriculadas e freqüentaram, até o final de 2011, por 2 anos ou
mais a Pré-Escola poderão dar prosseguimento para o Ensino
Fundamental. As crianças que já têm 7 anos completos ou a
completar até 31 de março do ano de 2012 devem ser
matriculadas no 2º ano, mesmo que elas não tenham estudado
anteriormente. A escola deve garantir a correção da situação
daquelas crianças matriculadas na Educação Infantil que se
encontram fora dos critérios estabelecidos no quadro acima. Se a
criança já tem 6 anos ou completa até 31 de março do ano de 2012
deve ser matriculada no 1º ano, mesmo que ela não tenha
estudado anteriormente. IMPORTANTE: Deve-se considerar
que a idade, embora não seja um critério absoluto, é um
referencial importantíssimo para o estabelecimento de metas de
aprendizagem e desenvolvimento. Se a escola matricula uma
criança de 4 anos no Infantil V, este encaminhamento deve ser
baseado num criterioso processo de avaliação e a escola deve
assumir a responsabilidade pela boa integração e pelo sucesso da
criança neste grupo. Este exemplo ilustra a situação em que a
criança matriculada é mais nova do que o padrão estabelecido
para seu grupo. Há outras situações em que a criança é mais velha
do que o padrão estabelecido para o grupo. Nesses casos é preciso
ter cuidado porque, muitas vezes, a própria escola cria a
defasagem na medida em que matricula alunos de 8 anos ou mais
no 1º ano, por exemplo. A direção da escola deve estar atenta para
o fato de que a distorção de 2 anos entre a idade da criança e a
idade prevista para a série já configura defasagem. Todos os
novos alunos devem passar por um processo de diagnóstico para
que a escola, conhecendo a condição do aluno, faça as
enturmações adequadas. Os alunos que têm 8 anos ou mais e
chegam à escola pela primeira vez, ou os que já freqüentaram a
escola, mas não têm registro de vida escolar, devem ser avaliados
para serem enturmados na série adequada a seu desempenho,
considerando também a sua idade. Os alunos que vêm
transferidos de outras escolas também devem ser avaliados para
que a escola que está recebendo faça a enturmação adequada,
independente da série em que ele será matriculado. Todos os
alunos aptos a cursar o 6º ano e que têm 15 anos ou mais devem
ser matriculados nas modalidades que sejam oferecidas no turno
noturno.
Os alunos que têm 15 anos completos na data da
matrícula ou mais a serem matriculados do 2º ao 5º ano devem ser
incluídos em salas de EJA. Sobre a progressão dos alunos: Os
alunos de 1º ano serão promovidos para o 2º ano, independente
dos resultados da avaliação de leitura e escrita. A enturmação
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desses alunos deve ser objeto de criteriosa reflexão da escola,
considerando a experiência da própria escola e as informações da
avaliação externa. Os alunos do 2º ano serão promovidos para o 3º
ano (independente dos resultados da avaliação de leitura e escrita.
Nesse caso a escola deve estar alerta para aquelas crianças que
ainda não lêem de forma autônoma nem mesmo palavras. A ação
pedagógica em 2012 deve ser rigorosa e eficiente para que as
crianças se alfabetizem com sucesso. Não podemos esquecer que,
ao final do 3º ano a criança deve estar lendo textos com fluência e
compreensão. A atenção especial da escola para garantir a
competência suficiente da leitura e da escrita da criança do 3º ano
é que vai possibilitar a continuidade dos estudos com sucesso.
Aos alunos matriculados no ano de 2011 em turmas regulares de
3º, 4º e 5º, terão sua aprovação para a série seguinte, considerando
a avaliação da aprendizagem realizada pelo(a) professor(a) e
referendada pela coordenação pedagógica e direção da escola. O
fato de o aluno apresentar dificuldades em algum conteúdo da
série que cursou não inviabiliza a sua aprovação. No entanto, a
escola deve se responsabilizar pela garantia do atendimento às
necessidades de apoio escolar a esse(s) aluno(s) de modo que
ele(s) possa(m) alcançar as metas de aprendizagem previstas para
a série a que forem promovidos. O critério de avaliação para a
progressão dos alunos de 6º ao 9º ano deve ser mais rigoroso, para
que os alunos não avancem com grandes dificuldades na assimilação
dos conteúdos básicos estabelecidos para cada ano. Sobre o número
de alunos por turma/série O número de alunos por turma/série deve
obedecer a seguinte norma:

A escola poderá dividir uma turma sempre que ultrapassar o
número máximo de alunos por turma. Sobre a Jornada Ampliada.
6.1 O Programa vem consolidar a política de formação de leitores
do município de Sobral com ações intersetoriais que ampliam a
jornada escolar do aluno, utilizando a leitura como eixo central
nas estratégias de maior participação no acompanhamento da
vida escolar, na redução da infrequência, do abandono e na
melhoria da aprendizagem. Tornando assim parte integrante do
currículo permanente do aluno as modalidades de Dança, Teatro,
Artes Visuais, Música, Contação de Histórias, Saúde e
Prevenção, Capoeira, Esporte e Reforço Escolar. 6.2 Os alunos
deverão ser matriculados na jornada ampliada a partir da primeira
semana de aula, onde se destaca a importância da presença dos
pais ou responsável para juntos escolherem as modalidades,
tomando ciência de que o aluno terá que estar na escola quinze
horas semanais, complementando as horas do projeto 2º tempo
que essencialmente serão pré-requisito na matrícula da jornada
ampliada. É importante a comunicação entre Escola, Secretaria
da Educação e 6ª CREDE sobre as dúvidas e/ou dificuldades que
surjam durante o processo da matrícula e enturmação. Esse é um
momento fundamental para o próximo ano letivo e para o
desenvolvimento do Projeto Pedagógico das nossas escolas.
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PORTARIA 134/2011 EDUCAÇÃO - Cancelar dos profissionais
do Magistério ampliação de carga horária em caráter temporário
e dá outras providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe
confere a Lei nº 038 de 15 de dezembro de 1992, c/c o inciso “I”, do
art. 6º da Lei Municipal nº 572 de 10 de janeiro de 2005, RESOLVE:
Art. 1o CANCELAR AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA, da
professora abaixo discriminada, integrante do Magistério constante
na folha de pagamento da Secretaria da Educação, que suprir as
carências nas Escolas Municipais de Sobral-Ce, de 40 horas para 20
horas semanais de trabalho: 9445 - Ana Karla Vasconcelos. Art. 2o
Esta Portaria entra em vigor nesta data, com exclusão na folha de
pagamento no mês de dezembro/2011, revogadas as disposições em
contrário. Sobral, 09 de dezembro de 2011. JULIO CESAR DA
COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA N° 139/2011 - EDUCAÇÃO
Cria e Indica a
Comissão Especial para a Seleção de Gestor Educacional e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
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DE SOBRAL, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o processo constante de busca da maior
qualidade na educação municipal; CONSIDERANDO o Edital
que torna público a abertura de inscrições e normas
complementares com vista ao Processo Seletivo de Gestor
Educacional do Sistema de Ensino do Município de Sobral.
RESOLVE: Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de
organização do processo seletivo de Gestores Educacionais do
Sistema de Ensino do município de Sobral, elencada na forma
abaixo discriminada: - Samia Cristina Fernandes Linhares
Superintendente Escolar; - Maria Neuverina de Albuquerque
Coordenadora de Valorização do Magistério; - Jamille Fonteles
Rolim Caldas Coordenadora do Ensino Fundamental; - Dariane
do Nascimento Gonçalves
Coordenadora de Recursos
Financeiros. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na presente data,
revogadas as disposições em contrário. Sobral, 30 de dezembro
de 2011. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE Secretário da Educação.
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SECRETARIA DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
PORTARIA Nº 001/2012, DE 03 DE JANEIRO DE 2012 - Constitui a
Comissão para atestar a regularidade do Processo Seletivo ocorrido para
o provimento efetivo de Agentes Comunitários de Saúde, e dá outras
providências. O SECRETÁRIO DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, no uso
de suas atribuições que lhe confere o inciso II do Art. 68, da Lei Orgânica
do Município, CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal n° 1126, de
15 de dezembro de 2011, que "Regulamenta o Provimento dos Cargos de
Agentes Comunitários de Saúde de conformidade com a Emenda
Constitucional Nº 51/2006 e dá outras providências",
CONSIDERANDO o teor da Lei Municipal Nº 013/92, de 27 de abril de
1992, que criou o cargo de servidor público municipal com a
denominação de agente comunitário de saúde e no quantitativo ali
expresso; RESOLVE: Art. 1° - Constituir a Comissão para atestar a
regularidade do Processo Seletivo ocorrido para o provimento efetivo de
agente comunitário de saúde, na forma do art. 10 da Lei Municipal n°
1126, de 15 de dezembro de 2011, que será composta pelos seguintes
membros: - Christianne Marie Aguiar Coelho - Presidente Representante da Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral; Assunção Silva Rodrigues - Membro - Representante da Secretaria da
Saúde e Ação Social de Sobral; - Sandra Maria Lopes Vasconcelos Membro - Representante da Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral;
- Raquel Cruz de Sá - Membro - Representante da Secretaria da Gestão
de Sobral; - Antônio Lourenço Tomás Arcanjo - Membro - Procurador
Assistente da Procuradoria Geral do Município de Sobral. Art. 2° - Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, Registrese e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, aos três (3) dias do mês de janeiro do ano
de dois mil doze (2012). CARLOS HILTON ALBUQUERQUE
SOARES - Secretário da Saúde e Ação Social.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
ATO Nº 10.466/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de
2005, RESOLVE: Exonerar, o Sr. FRANCISCO ALVES TEIXEIRA,
Matrícula nº 8556, do cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar de
Mecânica IV, lotado na Secretaria da Infraestrutura, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 30 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - RAIMUNDO
IRISMAR DE AZEVEDO FILHO - Secretaria da Infraestrutura.
ATO Nº 10.467/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de
2005, RESOLVE: Exonerar, o Sr. MANOEL SEBASTIÃO ARAÚJO,
Matrícula nº 8561, do cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar de
Mecânica II, lotado na Secretaria da Infraestrutura, deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, 30 de dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - RAIMUNDO
IRISMAR DE AZEVEDO FILHO - Secretaria da Infraestrutura.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ATO Nº 10.460/2011-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de
2005, RESOLVE: Exonerar, a Sra. MARIA DANIELE MARTINS
SOUSA, do cargo de Provimento em Comissão de Gerente DAS-06,
lotado na Procuradoria Geral deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 30 de
Dezembro de 2011. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal - JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE
JÚNIOR - Procurador Geral do Município.
ATO Nº 10.488/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, Inciso II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 572 de 10 de fevereiro de
2005, RESOLVE: Nomear, a Sra. NARA LYVEA DAMASCENO
PAIVA DE SOUSA - na data de 02/01/2012, para ocupar o cargo de
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Provimento em Comissão de Gerente DAS- 06, com lotação na
Procuradoria Geral deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 02 de janeiro de
2012. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JOSÉ MENESCAL DE ANDRADE JÚNIOR Procurador Geral do Município.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr.
Carlos Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: HOSPITAL DR.
ESTEVAM DA PONTE LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo do contrato
que tem como finalidade integrar a contratada no Sistema Único de
Saúde(SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e
hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção
integral à saúde dos habitantes dos municípios que integram a
Macroregião de Saúde de Sobral, por mais 01(um) ano.
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação.Nº 7191101/2009 DATA:
16 de Novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr.
Carlos Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: CENTRO DE
DIAGNÓSTICO DR. CUSTÓDIO AZEVEDO. OBJETO: Prorrogar o
prazo do contrato que tem como finalidade integrar a contratada no
Sistema Único de Saúde(SUS) e definir a sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à
garantia da atenção integral à saúde dos habitantes dos municípios que
integram a Macroregião de Saúde de Sobral, por mais 01(um) ano.
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 7201101/2009. DATA:
18 de Novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr.
Carlos Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: CENTRO
LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA. OBJETO: Prorrogar o
prazo do contrato que tem como finalidade integrar a contratada no
Sistema Único de Saúde(SUS) e definir a sua inserção na rede
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à
garantia da atenção integral à saúde dos habitantes dos municípios que
integram a Macroregião de Saúde de Sobral, por mais 01(um) ano.
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 7201102/2009. DATA:
18 de Novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 002/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr.
Carlos Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: INSTITUTO DE
O F TA L M O L O G I A E O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A
COMENDADOR JOSÉ MODESTO. OBJETO: Prorrogar o prazo do
contrato que tem como finalidade integrar a contratada no Sistema Único
de Saúde(SUS) e definir a sua inserção na rede regionalizada e
hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção
integral à saúde dos habitantes dos municípios que integram a
Macroregião de Saúde de Sobral, por mais 01(um) ano.
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação Nº 7201103/2009. DATA:
18 de Novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N° 003/2011.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr.
Carlos Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: EPB PROJETOS,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Acrescer valores aos
serviços inicialmente contratados na importância de R$72.977,62
(setenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois
centavos) correspondendo ao percentual aproximado de 10,84% (dez
virgula oitenta e quatro por cento) dentro do máximo permitido por lei,
para os serviços de construção do CAPS-AD (Centro de Atenção
Psicossocial para Álcool e outras drogas) com espaço Infanto-Juvenil, no
Município de Sobral/ Projetos Redes Sociais no Município
(BNDES).MODALIDADE: Concorrência Pública nº
3270101/2010/Lote 01. DATA: 28 de Novembro de 2011.
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N° 006/2011.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SOBRAL, representada pelo Secretário da Saúde e Ação Social, o Sr. Carlos
Hilton Albuquerque Soares. CONTRATADA: EPB
PROJETOS,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Prorrogar o prazo de
vigência para prestação de serviços de Construção do CSF (Centro de Saúde
da Família) do Distrito de Aprazível, no Município de Sobral, por mais
04(quatro) meses. MODALIDADE: Concorrência Pública nº
3270101/2010/Lote 03. DATA: 16 de Dezembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Infraestrutura o
Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO. CONTRATADA:
SANECONTROLLER ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S LTDA,
representada pelo Sr. FRANCISCO VIEIRA PAIVA. OBJETO: Prorrogar o
prazo por mais 45 (quarenta e cinco) dias para os serviços de projeto do
sistema de esgotamento sanitário da Bacia 1 A, do bairro Pedro Mendes
Carneiro (COHAB III) no município de Sobral. MODALIDADE: Convite
nº 1230202/2010. DATA: 04 de novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Infraestrutura o
Sr. RAIMUNDO IRISMAR DE AZEVEDO FILHO. CONTRATADA:
SANEBRAS PROJETOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA,
representada pela Sra. MARIA GORETE FONTENELE. OBJETO:
Prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias para os serviços de projeto do
sistema de esgotamento sanitário dos bairros Pe. Ibiapina e Domingos
Olimpio no município de Sobral. MODALIDADE: Convite
nº
1120302/2010. DATA: 04 de novembro de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Educação o Sr.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADA: IZABEL
CRISTINA MENDES DE SOUZA-ME, representada pela Sra. IZABEL
CRISTINA MENDES DE SOUZA. OBJETO: Prorrogar o prazo por mais 01
(um) ano para os serviços de locação de som destinado aos eventos da
Secretaria da Educação do Município de Sobral. MODALIDADE: Convite
nº 1190201/2010. DATA: 02 de março de 2011.
EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Educação, o Sr.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADA: IZABEL
CRISTINA MENDES DE SOUZA-ME, representada pela Sra IZABEL
CRISTINA MENDES DE SOUZA. OBJETO: Serviços de locação de som
destinado aos eventos da Secretaria da Educação do Município de Sobral.
MODALIDADE: Convite nº 1190201/2010. VALOR DO ADITIVO: R$
9.200,00 (Nove mil e duzentos reais). DATA: 23 de dezembro de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da Educação, o Sr.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. CONTRATADA: TEIA
BRASIL DE APRENDIZAGEM LTDA, representada pelo Sr. ANTONIO
DE PADUA CAMPOS FILHO. OBJETO: Contratação de Empresa
Especializada e com experiência em seleção e formação de gestores
escolares. MODALIDADE: Convite nº 090/2011. VALOR: R$
78.204,00(Setenta e oito mil duzentos e quatro reais). PRAZO DE
EXECUÇÃO: 03(três) meses. DATA: 30 de dezembro de 2011.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: SERVIÇO
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL-SAAE, representada
por seu Diretor Presidente, o Sr. EDSON AMAXIMANDRO DE SOUSA E
SILVA. CONTRATADO: JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS
representada pela Sra. JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS.
OBJETO: Serviços de Produção e apresentação de show na cidade de sobral
com o compositor sobralense Vicente Lopes e Banda em comemoração aos
50 anos do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Sobral.
MODALIDADE: Inexigibilidade nº 7011201/2011. VALOR: R$
7.600,00(Sete mil e seiscentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO:
60(sessenta) dias. DATA: 01 de dezembro de 2011.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2011 Aviso de Licitação
Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 08/02/2012, às 9h.
OBJETO: Serviços de Supervisão de Obras referentes ao PMI (Projeto
Multisetorial Integrado) Sobral, fazendo parte do Projeto Multisetorial
Integrado PMI, financiamento nº 06.2.139.1 BNDES. Valor do Edital:
Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão,
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros,
1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157, Sobral-CE., 05/01/2012. A
COMISSÃO Verônica Mont'Alverne Guimarães Presidente.
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EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
0148/2011 Aviso de Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data
de Abertura: 24/01/2012, às 9:00h. OBJETO: Aquisição de material de
consumo e expediente e limpeza para a Secretaria de Cultura do Município
de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço: Licitações
em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 05/01/2012. A Pregoeira Silvana Maria
Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL Edital de Tomada de Preço Nº 001/2012 Aviso de Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 09/02/2012, às
1 5 : 0 0 h . O B J E TO : C O N T R ATA Ç Ã O D E S E RV I Ç O S D E
CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) da
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão,
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE.,
05/01/2012. Verônica Mont' Alverne Guimarães Presidente.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 160/2011 Aviso de
Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura:
23/01/2012, às 14:30h. OBJETO: Serviços de instalação e aquisição de
central de ar condicionados no Palácio Centro de Línguas da Rede
Municipal de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço: Licitações
em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 05/01/2012.A Pregoeira Silvana Maria
Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2011
(N°405718 no www.licitacoes-e.com.br do BB) Aviso de Licitação
Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 23/01/2012, às
9:15h. OBJETO: Aquisição de 20 (vinte) bombas submersa para elevatória
de esgoto, destinados ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do
Município de Sobral-CE. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES:
Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço:
Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar.
Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 05/01/2012. A Pregoeira
Silvana Maria Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2011 Aviso de
Licitação Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura:
17/01/2012, às 9:30h. OBJETO:
Contratação do SERVIÇO DE
FOTOCÓPIA destinadas as Unidades Básicas da Secretaria da Saúde e
Ação Social do Município de Sobral, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no anexo I do edital. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão,
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE.,
05/01/2012. A Pregoeira Francisca Jocicleide Sales de Lima Henderson.
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio
da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,
pelas Portarias N° 024/2011 e 025/2011, comunica o resultado do Pregão
Presencial nº 130/2011, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSETICIDA para
controle de vetores e pragas urbanas, de acordo com as especificações e
quantitativos contido no anexo I, parte integrante do Edital, tendo como
vencedora a empresa COMERCIAL DE RAÇÕES E PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS NORMANDIA LTDA no lote único com valor
global de R$ 116.960,00 (cento e dezesseis mil novecentos e sessenta reais)
adjudicado em 20/12/2011 e homologado em 21/12/2011.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de Licitações.
Sobral - Ceará, 05 de janeiro de 2012. Francisca Jocicleide Sales de Lima
Henderson PREGOEIRA.
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio
da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,
pelas Portarias N° 024/2011 e 025/2011, comunica o resultado do Pregão
Presencial nº 065/2011, cujo objeto é Locação de Som da Secretaria de
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Cultura , conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01, parte
integrante do Edital, tendo como vencedora do lote único, a empresa
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, (2° colocado) no valor total
de R$ 65.200,00 (Sessenta e cinto mil e duzentos reais), nova homologação
em 13/12/2011. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 6 de janeiro de 2012. Silvana Maria Paiva
Carneiro- PREGOEIRA.
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio
da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,
pelas Portarias N° 024/201 e 025/2011, comunica o resultado do Pregão
Eletrônico nº 046/2011, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
SEGURADORA PARA EFETUAR AS COBERTURA SECURITÁRIAS
DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (VG) PARA OS SERVIDORES DO
SAAE, conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01, parte
integrante do Edital, tendo como vencedora do lote único, a empresa
FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, no valor total de R$ 28.688,52
(Vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois
centavos), homologado em 22/12/2011. PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO Central de Licitações. Sobral - Ceará, 6 de janeiro de 2012.
Silvana Maria Paiva Carneiro- PREGOEIRA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ERRATA - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio
da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, conforme o caso,
pelas Portarias N° 024/2011 e 025/2011, comunica o resultado do Pregão
Eletrônico nº 066/2011, cujo objeto é a Contratação de empresa
especializada e fornecimento de material esportivo e didático pedagógico do
2° tempo da Secretaria de Educação, conforme especificações e
quantitativos contido no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como
vencedora do lote 01 e 03, a empresa SMARTY COMERCIO E SERVICO
LTDA ME, no valor total de R$ 25.165,10 (Vinte e cinco mil cento e sessenta
e cinco reais) e no lote 02 a empresa GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS
CARVALHO ME , no valor total de R$ 31.188,20 (Trinta e um mil, cento e
oitenta e oito reais e vinte centavos), (CORRIGIDO), publicado no IOM
(Impresso Oficial do Município de Sobral) nº 318, folha nº 22 ANO XIV, de
23 dezembro de 2011. Adjudicado em 14/12/11 e homologado em 14/12/11 .
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Central de Licitações.
Sobral - Ceará, 6 de janeiro de 2012. Silvana Maria Paiva CarneiroPREGOEIRA.
AVISO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2011 - Objeto: LICITAÇÃO DO
TIPO MENOR PREÇO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CONSTRUÇÃO EM PEDRA
TOSCA (POLIÉDRICA), REVESTIMENTO ASFÁLTICO E
IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (PT 0335138-36/CONVÊNIO
MINISTÉRIO DAS CIDADES). A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Sobral, em cumprimento artigo 109, capítulo V da
Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na referida
Concorrência que após análise dos documentos de habilitação a
Comissão declarou HABILITADAS todas as empresas: TECNOCONTECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA., PB CONSTRUÇÕES
LTDA. e COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES. Fica aberto o prazo
recursal conforme legislação vigente. Sobral, 06 de janeiro de 2012.
COMISSÃO: Verônica Mont' Alverne Guimarães Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
PORTARIA Nº 313/12, DE 03 DE JANEIRO DE 2012 - O PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, no desempenho de suas
atribuições legais, CONSIDERANDO o Art. 51 da Lei nº 8.666/93,
CONSIDERANDO a necessidade de se normatizar as diversas ações
pertinentes ao procedimento licitatório, RESOLVE: Art. 1º - Constituir a
Comissão Permanente de Licitação, para todas as modalidades previstas no
Art. 22, em atendimento ao disposto no art. 51 da Lei 8.666/93: § 1º - A
comissão será integrada por servidores do quadro da Câmara e terá 03
membros efetivos e 02 suplentes, conforme segue: Presidente: Sandra
Aragão Alves; Membros: Francisco Mesquita Silva; e Regina Maria Alves
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Melo. Suplentes: Eliane Márcia Silveira Vasconcelos; e Benedito Loiola
Siqueira. § 2º - A investidura dos membros das Comissões será de um ano,
vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma
Comissão no período subseqüente. § 3º - Poderão ser constituídas
Comissões Especiais de Licitação, observada sua temporalidade e objeto
específico. Art. 2º - Ao Presidente da Câmara, caberá a tarefa de decidir
sobre questões relativas aos procedimentos de licitações, e em especial: I autorizar a abertura, revogação ou anulação de licitações; II - deliberar
quanto à homologação e adjudicação de licitações. Art. 3º - Caberá a
Comissão Permanente de Licitação: I - elaborar editais e convites e
encaminhá-los à Assessoria Jurídica. Art. 4º - Caberá aos Presidentes das
Comissões, ou aos seus substitutos: I - convocar formalmente os demais
membros para a participação nas reuniões, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas; II - abrir, presidir e coordenar a lavratura de atas e
encerrar as sessões desse colegiado; III - promover as medidas necessárias
ao processamento e julgamento de licitações ou pedidos de cadastramento;
IV - anunciar as deliberações desse órgão; V - informar os recursos
interpostos contra ato da Comissão: VI - instruir os processos a cargo da
Comissão, determinando a juntada ou o desentranhamento de documentos
pertinentes; VII - resolver, quando forem da sua competência decisória, os
pedidos apresentados nas sessões públicas; VIII votar; XIX - solicitar
informações necessárias à tramitação dos processos a cargo da Comissão de
Licitação, e prestar informações sempre que solicitadas; X - relacionar-se
com terceiros, estranhos ou não à Administração Pública licitante, no que
respeita aos interesses da Comissão a que preside; XI - solicitar via
autoridade competente, servidores para o desempenho de funções
burocráticas pertinentes às Comissões designadas por esta Portaria. Art. 5º São atribuições principais dos demais membros da Comissão de Licitação: I
- participar das sessões; II - rubricar os documentos de habilitação e os
relativos às propostas; III - votar; IV - assinar atas das reuniões das quais
participar; V - auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas
determinações. Art. 6º - É atribuição dos Assessores Jurídicos: I - emitir
pareceres em processos nos quais seja proposta contratação com dispensa ou
inexigibilidade de licitação; II - emitir pareceres nos recursos
administrativos e impugnações aos atos da Comissão; III - emitir pareceres
sobre a aplicação de sanções administrativas a licitantes ou contratantes,
proposta pela Comissão ou por órgão requisitante; IV - examinar e aprovar
minutas de editais. Art. 7º - A Comissão de Licitação reunir-se-á com
quórum mínimo de 03 (três) de seus membros, efetivos ou suplentes, e
deliberará com a maioria absoluta dos presentes. Art. 8º - Na ausência ou
impedimento do presidente por qualquer motivo, o mesmo poderá ser
substituído por qualquer servidor que componha a Comissão de Licitação.
Art. 9º - O apoio administrativo à Comissão de Licitação será prestado pela
Diretoria Geral da Câmara. Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. PAÇO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, em 03 de janeiro de 2012. João
Alberto Adeodato Júnior - Presidente.
PORTARIA Nº 314/12, DE 03 DE JANEIRO DE 2012 - O PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, no uso de suas atribuições
legais, CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 10520/2002 e
Decreto nº 5450/2005, RESOLVE: Art. 1° - Designar, o Servidor da Câmara
Municipal de Sobral, Sr. Francisco Mesquita Silva, para atuar como
Pregoeiro em Processos Licitatórios na modalidade Pregão, no âmbito desta
Casa Legislativa. Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos do
Pregoeiro titular será o mesmo substituído pela servidora Sandra Aragão
Alves, a qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular. Art. 2° Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em
licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de Sobral,
os servidores: Regina Maria Alves Melo e Eliane Márcia Silveira
Vasconcelos. Parágrafo único. O Pregoeiro e os membros da Equipe de
Apoio que atuarão nos certames licitatórios, não serão remunerados pelo
exercício das respectivas funções, sendo os serviços considerados como
relevantes ao interesse público. Art. 3° - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica
autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender
da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros
servidores do Município de Sobral, técnicos da área, para auxiliar na análise
das propostas e documentos. Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação e terá validade até 31 de dezembro do corrente ano. PAÇO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL, em 03 de janeiro de 2012.
João Alberto Adeodato Júnior - Presidente.
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