Ano XVIII - nº 618

Sobral (CE), quinta-feira, 22 de janeiro de 2015

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATO Nº 13.547/2015-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 1196 de 07 de fevereiro
de 2013, RESOLVE: Exonerar o Sr. MÁRIO CÉSAR LIMA PARENTE,
Matrícula nº 17897, na data de 02/01/2015, do cargo de Provimento em
Comissão de Secretário de Conservação e Serviços Públicos deste
Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 07 de janeiro de 2015. JOSÉ
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal.
ATO Nº 13.549/2015-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 1196 de 07 de fevereiro
de 2013, RESOLVE: Nomear o Sr. JORGE VASCONCELOS
TRINDADE, para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de
Secretário de Conservação e Serviços Públicos deste Município. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 07 de janeiro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal.
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SECRETARIA DA GESTÃO
ATO Nº 13.488/2014-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 1196 de 07 de fevereiro
de 2013, RESOLVE: Exonerar o Sr. CLAUDEMIR LIMA MESQUITA,
Matrícula nº 18132, na data de 31/10/2014, do cargo de Provimento em
Comissão de Agente Postal Local DNM - 01, lotado na Secretaria da
Gestão deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 03 de novembro de
2014. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito
Municipal - JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.

de 16 de janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro
de 2013 e, tendo em vista o que consta no processo nº. 0895914.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 101, da Lei Municipal nº. 038
de 15 de dezembro de 1992, Licença para Tratar de Assuntos
Particulares, sem remuneração, no período de 02(dois) anos, a (o)
servidor (a) ANA ÉRICA RODRIGUES FERREIRA, Matrícula 16455 –
PEB Classe B Ref. 2, lotada na Secretaria da Educação deste Município,
a partir de 02 de janeiro de 2015 à 01 de janeiro de 2017. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de janeiro de 2015.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.

SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº.023/2015-SEGES - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de
competência conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 091
de 16 de janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro
de 2013 e, tendo em vista o que consta no processo nº. 0951814.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 101, da Lei Municipal nº. 038
de 15 de dezembro de 1992, Licença para Tratar de Assuntos
Particulares, sem remuneração, no período de 02(dois) anos, a (o)
servidor (a) MARIA VERÔNICA PAULA FERREIRA, Matrícula 9307
– Agente Administrativo, lotada na Secretaria da Educação deste
Município, a partir de 02 de janeiro de 2015 à 01 de janeiro de 2017.
Publique-se, Registre-se Cumpra-se. PACO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de janeiro de
2015. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.
PORTARIA Nº.022/2015-SEGES - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de
competência conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 091
de 16 de janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro
de 2013 e, tendo em vista o que consta no processo nº. 0939814.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 101, da Lei Municipal nº. 038
de 15 de dezembro de 1992, Licença para Tratar de Assuntos
Particulares, sem remuneração, no período de 02(dois) anos, a (o)
servidor (a) RENATA LIDUINA PRADO AGUIAR, Matrícula 15737 –
PEB Classe B Ref. 2, lotada na Secretaria da Educação deste Município,
a partir de 02 de janeiro de 2015 à 01 de janeiro de 2017. Publique-se,
Registre-se Cumpra-se. PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 20 de janeiro de 2015.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA Nº.021/2015-SEGES - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conforme delegação de
competência conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal nº. 091
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PORTARIA Nº 848/204-SEGES - A SECRETÁRIA DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência
conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
tendo em vista o que consta no processo nº. 0728714 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a)
CARLOS JANDER NOGUEIRA COMIBRA, ocupante do cargo de
Agente de Combate às Endemias, Matrícula Nº 15050, lotado na
Secretaria da Saúde deste Município, 03 (três) meses da LICENÇA
PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 01 de julho de 2008 à 01 de
julho de 2013, a que faz jús, à ser gozada no período de 01 de dezembro
de 2014 à 28 de fevereiro de 2015. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 18 de novembro de 2014. MÔNICA SOUZA
LIMA - Secretária da Saúde.
PORTARIA Nº 617/204-SEGES - A SECRETÁRIA DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência
conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
tendo em vista o que consta no processo nº. 0561014 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a)
MARIA AUGUSTA FERNANDES DA SILVA, ocupante do cargo de
PEB Classe B Ref. 5, Matrícula Nº 3807, lotada na Secretaria da Saúde
deste Município, 03 (três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao
período aquisitivo de 01 de setembro de 1981 à 01 de setembro de 1986, a
que faz jús, à ser gozada no período de 01 de setembro à 30 de novembro
de 2015. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 27 de
agosto de 2014. MÔNICA SOUZA LIMA - Secretária da Saúde.
PORTARIA Nº 071/2014-SEGES - A SECRETÁRIA DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência
conferida pela alínea “d” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
tendo em vista o que consta no processo nº. 0934813 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a)
FRANCISCA DE LIMA FARIAS, ocupante do cargo de Servente,
Matrícula Nº 3655, lotada na Secretaria da Saúde deste Município, 03
(três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de
01 de setembro de 1998 à 01 de setembro de 2002, a que faz jús, à ser
gozada no período de 11 de fevereiro à 10 de maio de 2014. Publique-se,
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Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de janeiro de 2014.
MÔNICA SOUZA LIMA - Secretária da Saúde.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2014 PROCESSO: 0624514 OBJETO: Registro de Preço para Futuras e Eventuais
Aquisições de medicamentos. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) meses, contados a
partir da data de assinatura: 12/11/2014. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº 016/2014, nos termos do Decreto Municipal nº1.387 de
05/01/2012, publicado no IOM de 06/01/2012, na Lei Federal nº8.666 de
21.06.93 e suas alterações, publicado o extrato de resultado final no IOM no
dia 04/11/2014, à folha 09 . EMPRESAS DETENTORAS. SIGNATÁRIOS:
Mônica Souza Lima – Secretária de Saúde , Miguel Frota Viñas - Proprietário
da empresa MIGUEL FROTA VIÑAS (SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA),
Carlos Eduardo Silva Cabreira - Representante legal da empresa
N U N E S FA R M A D I S T R I B U I D O R A D E P R O D U T O S
FARMACEUTICOS, José Rufino Da Silva Neto - Representante legal da
empresa PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA, Luciana
Capeletti – Representante legal da empresa PROMEFARMA
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA , Danilo Ferreira Lamounier Representante legal da empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. SECRETARIA
DA SAÚDE , em Sobral, 22 de Janeiro de 2015. Mônica Souza Lima GESTORA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDA DA FAMÍLIA
VISCONDE DE SABÓIA
CHAMADA PÚBLICA Nº005/2015 - SELEÇÃO DE
COORDENADOR GERAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
TÉCNICA EM SAÚDE DO IDOSO A Secretaria de Saúde de Sobral,
através da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia
(EFSFVS), neste ato representada por sua Diretora Geral, Maria Socorro
de Araujo Dias, vem por meio deste instrumento, tornar público para o
conhecimento dos interessados a abertura do processo seletivo
simplificado, para contratação temporária, de Coordenador Geral do
Curso Especialização Técnica em Saúde do Idoso, conforme Resolução
236/2011 CIB/CE a ser realizado pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia. 1. DO OBJETO DA SELEÇÃO: Constitui
objeto desta Chamada Pública a seleção para contratação temporária de
Coordenador Geral do Curso de Especialização Técnica em Saúde do
Idoso. 2. DAS VAGAS Será ofertada 01 vaga, com carga horária de 20
horas semanais. 3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES: Poderão
concorrer somente pessoas físicas que comprovadamente preencham os
seguintes requisitos: a. Ser graduado em Enfermagem; b. Pós-graduação
stricto sensu na área da saúde; c. Ter disponibilidade de 20 horas
semanais para dedicação ao curso; d. Experiência em área hospitalar; e.
Expediência como docente em cursos da área da saúde. f. Estar em dia
com as obrigações eleitorais e militares para os candidatos do sexo
masculino. g. Não incorrer nas regras de vedação de acumulação ilícita
de cargo, emprego ou função pública. 4. DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS: São atribuições do Coordenador Geral: a.
Acompanhar, avaliar e apoiar o trabalho dos coordenadores locais,
facilitadores e supervisores de estágio do curso; b. Apresentar à
Coordenação de Educação Profissional relatórios de desenvolvimento
do curso e resultados obtidos; c. Manter a equipe de trabalho informada
sobre normas e procedimentos da EFSFVS, relacionadas a
regulamentos, processos financeiros, fluxos de processos e uso dos
equipamentos e acessórios para realização dos cursos; d. Desenvolver as
atividades em consonância com a Coordenação de Educação
Profissional; e. Atuar em todo o processo de desenvolvimento do Curso –
preparação, execução e avaliação; f. Elaborar programas de capacitação
e educação permanente para o desenvolvimento de sua equipe; g.
Executar outras atividades correlatas. 5. DO PRAZO E VALOR DO
CONTRATO 5.1. A contratação do candidato selecionado será por
tempo determinado e pelo prazo de 10 (dez) meses, 5.2. Será pago ao
Candidato aprovado e contratado, a título de remuneração, o valor
mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), do qual serão deduzidos
os tributos e demais encargos legais. 6. DO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: O candidato aprovado e
contratado desenvolverá suas atividades prioritariamente no município
de Sobral e, esporadicamente em outros Municípios da Macrorregião de
Saúde de Sobral. 7. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

8. DA INSCRIÇÃO 8.1 – Do Período e Local de Inscrição As inscrições
poderão ser efetuadas no período de 27 de janeiro de 2015 a 05 de
fevereiro de 2015, no horários das 08h às 12h e das 14h às 17h, na
Secretaria da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia, situada na John Sanford, 1320 – Junco – Sobral-CE. 8.2 – Da
documentação exigida: O candidato deverá apresentar no ato da
inscrição os documentos constantes nos itens abaixo descritos: I – Ficha
de inscrição devidamente preenchida (Anexo I deste Chamada Pública);
II - Uma foto 3x4; III – Cópia do Diploma de Graduação IV – Cópia do
Certificado de conclusão da Pós-Graduação strictu sensu; IV – Cópia da
Cédula de Identidade e do CPF; V – Cópia do Título de Eleitor; VI- Cópia
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da Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino; VIICópia do comprovante de endereço. VIII - Curriculum vitae com as
devidas comprovações, devendo toda a documentação deverá ser
entregue no ato da inscrição. 8.3 Não haverá inscrição condicional, por
via postal ou fora do prazo. 8.4 Verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados,
será imediatamente cancelada. 8.5 A inscrição do candidato importará no
conhecimento e aceitação das instruções e condições estabelecidas no
presente processo seletivo. 9. DO PROCESSO SELETIVO: O processo
seletivo será composto de 02 (duas) etapas, sendo a primeira de caráter
classificatório e a segunda de caráter eliminatório e classificatório,
abaixo descritas: 9.1. Da 1ª Etapa – Análise Curricular A primeira etapa,
constante de análise curricular de caráter classificatório, será pontuada,
de acordo com os critérios abaixo elencados, podendo o candidato atingir
uma pontuação máxima de 10(dez) pontos. a) Titulação Acadêmica; b)
Produção Científica; c) Experiência docente ou Profissional. Para
proceder à análise curricular, a Banca Examinadora deverá dispor de
todas as cópias dos documentos referentes às citações do Curriculum
Vitae, e serão considerados na pontuação, apenas os tópicos
devidamente comprovados, não havendo possibilidade de comprovação
posterior.

9.3.2. A entrevista individual ocorrerá no dia, horário e local a serem
divulgados conforme previsto no cronograma do processo seletivo,
constante do item 7 desta chamada pública. 10. DO RESULTADO
FINAL DA SELEÇÃO: Será considerado aprovado o candidato que
obtiver a maior pontuação na somatória das duas etapas. 11. DOS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: No caso de empate entre os candidatos,
serão utilizados como forma de desempate, os seguintes critérios em
ordem decrescente de importância: I – Maior nota na Entrevista
Individual. II – Mario Tempo de Conclusão do Curso de Graduação. III –
Maior Idade. 12. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Os resultados do
processo seletivo serão divulgados na secretaria da Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada a Av. John Sanford,
1320 – Junco, Sobral/CE. 13. DA FASE RECURSAL Os recursos
deverão ser apresentados por escrito e de forma fundamentada, na
secretaria acadêmica da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, no período constante cronograma do processo
seletivo do item 7 desta Chamada Pública, no horário de 8 as 12h e de 14
as 17h não sendo considerado válido o recurso apresentado fora do prazo
estabelecido. 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 14.1 – Não haverá
vínculo empregatício para qualquer fim entre o Supervisor e o Município
de Sobral/Secretaria da Saúde de Sobral/Escola de Formação em Saúde
da Família Visconde de Sabóia, uma vez que o valor recebido pelo
mesmo não configura contrato de emprego e nem objetiva pagamento de
salário. 14.2 – Os resultados do processo seletivo serão divulgados, na
secretaria acadêmica da escola de Formação em Saúde da Família
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Visconde de Sabóia de acordo com o cronograma do processo seletivo
constante no item 7 desta Chamada, não havendo, em nenhuma hipótese,
comunicação por qualquer outro meio. 14.3 – O não comparecimento do
candidato quando convocado, implicará na sua imediata eliminação.
14.4 - A aprovação e a classificação final geram, para o candidato, apenas
a expectativa de direito à contratação. 14.5 – A contratação se dará em
caráter temporário e específico para a execução do presente curso e
poderá ainda, ser rescindida a qualquer momento, independentemente de
notificação prévia, caso o candidato aprovado não apresente postura
ética e desempenho profissional satisfatório no decorrer do curso. 14.6 O resultado do processo seletivo de que trata esta chamada pública de
seleção terá validade por 06 (seis) meses, a contar da data de divulgação
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período caso seja da
necessidade, do interesse e conveniência da secretaria da
saúde/EFSFVS. Ao final do período de 06 meses da validade do
resultado do processo seletivo ou ao final da prorrogação por tempo de
igual período da validade inicial, o resultado do processo seletivo perde
definitivamente a validade, ficando a secretaria da saúde/EFSFVS
dispensado da convocação dos aprovados para assumir as contratações.
14.7 – Os casos omissos desta Chamada Pública serão decididos pela
Comissão responsável pelo processo seletivo. Sobral-CE, 22 de Janeiro
de 2015. Maria Socorro de Araújo Dias - Diretora Geral Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 001/2015 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DA PRIMEIRA
ETAPA DO CURSO TÉCNICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE A Secretaria da Saúde de Sobral, neste ato representada pela
sua Secretária Mônica Souza Lima, na qualidade de gestora do Fundo
Municipal de Saúde de Sobral – Ce, vem por meio deste instrumento,
tornar público para o conhecimento dos interessados a abertura do
processo seletivo para Facilitador da Primeira Etapa do Curso Técnico
Para Agentes Comunitários de Saúde, a ser realizado pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia e financiado pelo
Ministério da Saúde, através do Sistema de Gestão de Convênios
(SICONV – Convênio Nº 796112/2013). 1. DO OBJETO DA
SELEÇÃO 1.1 Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção para
Facilitador da Primeira Etapa do Curso Técnico Para Agentes
Comunitários de Saúde. 1.2 O processo será coordenado e executado
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pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. 2.
DAS VAGAS Serão ofertadas 02 (duas) vagas, com carga horária total de
80 horas mensal. 3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES Poderão
concorrer somente pessoas físicas que comprovadamente preencham os
seguintes requisitos: a) Graduação na área da saúde b) Ter
disponibilidade para dedicação ao curso; c) Ter experiência comprovada
como facilitador em cursos da área de saúde; d) Não incorrer nas regras
de acumulação ilegal cargo/função pública. 4. DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS São atribuições do Facilitador: a) Desenvolver com
os alunos as atividades teórico/práticas de acordo com a metodologia
proposta pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia; b) Participar da Capacitação Pedagógica para Docentes
promovida pela Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de
Sabóia no decorrer do curso; c) Orientar os alunos quanto à utilização do
material didático e de apoio; d) Analisar com o coordenador pedagógico
as avaliações e atividades de reforço, com base no conteúdo ministrado;
e) Acompanhar e identificar juntamente com o Coordenador Geral e
Coordenador Pedagógico os alunos com possibilidade de evasão,
implementando estratégias para sua prevenção e até reversão; f) Elaborar
e apresentar nas reuniões com a Coordenação Geral e Coordenação
Pedagógica os planos de aula, escalas de estágio e diários de classe
adequadamente preenchidos; g) Participar do planejamento e
programação de estágios junto com as equipes de supervisores e
coordenadores; h) Observar diariamente a programação pedagógica
através do calendário para garantir o envolvimento efetivo dos alunos; i)
Elaborar e entregar relatório mensal das atividades para o coordenador
geral; j) Cumprir as determinações administrativas e pedagógicas da
Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de Sabóia; k)
Responsabilizar-se por todas as demais atividades relacionadas com o
curso. 5. DO PRAZO E VALOR DO CONTRATO 5.1 A contratação se
dará por tempo determinado e pelo prazo de 05 (cinco) meses, durante o
qual será pago a titulo de remuneração pelo serviço prestado o valor
mensal de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). 5.2 Do valor pago
ao contratado serão deduzidos os tributos e demais encargos legais. 5.3 A
fonte de recurso para pagamento será oriunda do Ministério da Saúde
através do Sistema de Gestão de Convênios – SICONV (Convênio Nº
796112/2013). 6. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES Os Facilitadores, necessariamente, desenvolverão suas
atividades no Município de Sobral. 7. DAS INSCRIÇÕES 7.1 .As
inscrições no presente processo seletivo deverão ser efetuadas apenas de
forma presencial, na sede da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 - Junco - SobralCE, nos dias úteis compreendidos no período de 23/01 a 03/02/2015, no
horário das 8h às 12h e de 14h às 17h (horário local). 7.2. As inscrições no
processo seletivo poderão ainda ser efetivadas por meio de procurador
devidamente habilitado para tal fim. 7.3. A inscrição do candidato
implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada
qualquer espécie de desconhecimento ou discordância. 7.4. O candidato
deverá apresentar no ato da inscrição a seguinte documentação: a) Ficha
de inscrição devidamente preenchida (ANEXO II); c) Uma foto 3x4; d)
Cópia da cédula de identidade; e) Currículo Padronizado (ANEXO III)
com as devidas comprovações. 7.5. Não serão aceitos ou recebidos
documentos originais, nem admitida a juntada posterior de documentos.
7.6. A documentação entregue no ato da inscrição, constante do item 3.4,
não será em nenhuma hipótese devolvida, sendo destruída após 15 dias
da homologação do resultado final. 7.7. O candidato que preencher a
ficha de inscrição com dados incorretos, ou que fizer qualquer
declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as
condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo,
em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que
aprovado e o fato seja constatado posteriormente. 7.8. As consequências
de eventuais erros de preenchimento da ficha de inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato. 7.9. Não serão aceitas inscrições
efetuadas por fax, por via postal, por correio eletrônico, pela internet ou
de forma condicional ou extemporânea. 7.10. As inscrições serão
submetidas a analise preliminar, e aquelas que não estejam de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital serão consideradas
indeferidas. 7.11. A relação dos candidatos com inscrição deferidas será
p u b l i c a d a n o e n d e r e ç o e l e t r ô n i c o w w w. s o b r a l . c e . g o v
.br/site_novo/sec/saude/, na data prevista no cronograma de eventos do
processo seletivo. 8. DO PROCESSO SELETIVO 8.1. O processo
seletivo será composto de 02 (duas) etapas, sendo a primeira de caráter
classificatório e a segunda de caráter eliminatório e classificatório,
abaixo descritas: 8.2. Da Primeira Etapa – Análise Curricular - A
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primeira etapa, constante de análise curricular de caráter classificatório,
será pontuada, de acordo com os critérios abaixo elencados, podendo o
candidato atingir uma pontuação máxima de 10(dez) pontos. a) Titulação
Acadêmica; b) Produção Científica; c) Experiência em facilitação de
cursos na área da saúde 8.3. Para proceder à análise curricular, a Banca
Examinadora deverá dispor de todas as cópias dos documentos
referentes às citações do Currículo Padronizado, e serão considerados na
pontuação, apenas os tópicos devidamente comprovados, não havendo
possibilidade de comprovação posterior. 8.4. Valor a ser atribuído a cada
critério avaliado:

8.6. A entrevista individual ocorrerá no dia, horário e local a serem
previamente divulgados conforme previsto no cronograma do processo
seletivo, constante no Anexo I desta chamada pública. 8.7. Será
considerado aprovado o candidato que obtiver a maior pontuação na
média aritmética das duas Etapas. 9. DOS CRITÉRIOS DE
DESEMPATE 9.1. No caso de empate entre os candidatos, serão
utilizados como forma de desempate, os seguintes critérios em ordem
decrescente de importância: I - Maior pontuação na entrevista II – Maior
pontuação na análise curricular II – Maior idade. 9.2. O número de anos
será expresso em inteiros, considerando-se o arredondamento para maior
quando igual ou superior a 06 (seis) meses. 10. DOS RECURSOS 10.1.
Os recursos deverão ser interpostos de forma presencial, na Secretaria da
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada na
Av. John Sanford, 1320 – Junco, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados após a divulgação oficial do fato que gerou o recurso.
10.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, o qual deverá conter
todas as alegações que justifiquem a sua impetração. 10.3. Poderá haver
recontagem de pontos e alterações, para mais ou para menos, na nota dos
candidatos decorrentes de recursos ou por ato de ofício. 10.4. Os recursos
deverão obrigatoriamente ser dirigidos a de Comissão de Avaliação
responsável pelo Processo Seletivo, por escrito, de forma fundamentada.
10.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo.
10.6. Não serão aceitos os recursos interpostos por fac-simile (fax),
telex, telegrama, e-mail ou outro meio que não seja o especificado neste
Edital. 10.7. A Comissão de Avaliação responsável pelo Processo
Seletivo, constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 10.8. Em
hipótese alguma será aceito revisão de recurso, recurso do recurso ou
recurso do resultado final do processo seletivo. 10.9. A interposição dos
recursos não obsta o regular andamento do cronograma de eventos do
Processo Seletivo, constante do ANEXO I deste Edital. 11. DA
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 11.1. Todos os resultados da
seleção serão divulgados no endereço eletrônico http://www.sobral.ce
.gov.br/site_novo/sec/saude/, seguindo o cronograma de eventos do
processo seletivo constante do ANEXO I deste Edital. 11.2. O resultado
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final da seleção será divulgado no Impresso Oficial do Município,
sendo de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar os
comunicados e convocações, através da imprensa oficial o do site
http://www.sobral.ce.gov.br /site_novo/sec/saude/. 12. DAS
CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO 12.1. O candidato
aprovado na Seleção Pública de que trata essa Chamada Pública será
contratado se atendidas as seguintes exigências: a) ter sido aprovado
na Seleção, na forma estabelecida nessa Chamada Pública; b) ter
nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa,
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e
portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos,
na forma do disposto no art. 13 do Decreto Federal no 70.436, de 18
de abril de 1972; c) gozar dos direitos políticos; d) estar quite com as
obrigações eleitorais; e) estar quite com as obrigações do Serviço
Militar, para os candidatos do sexo masculino; f) possuir os
requisitos de escolaridade exigidos para a área/especialidade para a
qual se inscreveu; g) ter idade mínima de 18 anos, à época da
contratação; h) não estar suspenso do exercício profissional nem
cumprindo qualquer outra penalidade disciplinar; 12.2. Além dos
documentos solicitados na inscrição e acima enumerados, poderão
ser exigidos, por ocasião da assinatura do contrato, a apresentação de
outros documentos necessários para a contratação para o serviço
público municipal. 12.3. Para a contratação exigir-se-á do candidato
a apresentação de declaração de não acumulação indevida de cargos,
comprovando que o mesmo não tem vínculo empregatício com o
serviço público, salvo nos casos de acumulação lícita de cargos. 13.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1 – Não há vínculo empregatício
para qualquer fim entre os Facilitadores e a Secretaria da
Saúde/Município de Sobral, uma vez que o valor recebido pelo
mesmo não configura contrato de emprego e nem objetiva
pagamento de salário. 13.2 - Os resultados e convocações de todas as
etapas do processo seletivo serão divulgadas na Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia, de acordo com o
cronograma do processo seletivo constante do item 7 desta Chamada
Pública, não havendo em nenhuma hipótese, comunicação por
qualquer outro meio. 13.3 – O não comparecimento do candidato a
qualquer das fases do certame ou após ser convocado, implicará na
sua imediata eliminação. 13.4 A contratação poderá ser cancelada a
qualquer momento, caso o profissional não apresente postura ética e
desempenho profissional satisfatório no decorrer do curso ou não
obedeça as determinações desta Chamada Pública e as diretrizes da
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia. 13.5 –
Os casos omissos nesta Chamada Pública serão decididos pela
Comissão responsável pelo processo seletivo. 13.6 Os seguintes
ANEXOS são partes integrantes deste Edital: ANEXO I Cronograma
de Eventos do Processo Seletivo; ANEXO II Ficha de Inscrição;
ANEXO III Currículo Padronizado Sobral- CE, 21 de Janeiro de
2015. Mônica Souza Lima - Secretária da Saúde de Sobral.
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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2015 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SECRETÁRIO(A) DA
PRIMEIRA ETAPA DO CURSO TÉCNICO PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE Secretaria da Saúde de Sobral, neste ato
representada pela sua Secretária Mônica Souza Lima, vem por meio
deste instrumento, tornar público para o conhecimento dos interessados
a abertura do processo seletivo para Secretário(a) da Primeira Etapa do
Curso Técnico Para Agentes Comunitários de Saúde a ser realizado pela
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, e
financiado pelo Ministério da Saúde, através do Sistema de Gestão de
Convênios (SICONV – convênio nº 796112/2013) 1. DO OBJETO DA
SELEÇÃO: 1.1. Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção para
Secretário(a) da Primeira Etapa do Curso Técnico Para Agentes
Comunitários de Saúde. 1.2. O processo seletivo será coordenado e
executado pela Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. 2. DAS VAGAS Será ofertada 01 vaga, com carga horária
semanal de 40 horas. 3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES Poderão
concorrer somente pessoas físicas que comprovadamente preencham os
seguintes requisitos: a) Possuir o nível médio completo; b) Ter
disponibilidade de 40 horas semanais; c) Ter na data de encerramento das
inscrições, a idade mínima de 18 anos completos; d) Estar em dia com as
obrigações eleitorais e militares (somente para o sexo masculino). e) Não
ocupar/exercer cargo em comissão junto ao Município de Sobral-CE. 4.
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS São atribuições do
Secretário(a): a) Assistir a direção, a equipe-pedagógica e os
participantes do curso; b) Proceder à matrícula escolar dos discentes; c)
Controlar e arquivar os livros registro de classe e documentos pertinentes
às rotinas da escola; d) Manter atualizado os registros e prontuários dos
docentes e discentes; e) Manter em dia, o arquivo e os registros das fichas
de avaliações e fichas individuais dos participantes do curso, por período
letivo, de acordo com o Regulamento Interno; f) Fazer o controle das
ocorrências diárias da escola; g) Expedir documentos previamente
solicitados e assinados pela coordenação: declarações, históricos
escolares e outros; h) Encaminhar ao órgão competente os documentos
de rotina e outros que forem solicitados; i) Executar a redação e a gestão
de correspondência; j) Elaborar atas de reuniões; k) Manter atualizados e
organizados os arquivos de legislação e da vida da escola; l) Executar as
normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Educação do Estado
do Ceará e pela 6ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado do
Ceará. 5. DO VALOR E DO PRAZO DO CONTRATO 5.1. A
contratação se dará por tempo determinado, pelo prazo de 06 (seis)
meses, durante o qual o será pago a título de remuneração pelo serviço
prestado o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). 5.2. Do valor total
pago ao contratado do qual serão deduzidos os tributos e demais
encargos legais. 5.3. A fonte de recursos para pagamento será oriunda do
Ministério da Saúde, através do Sistema de Gestão de Convênios
(SICONV – convênio nº 796112/2013) 6. DO LOCAL DE
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES As atividades serão
desenvolvidas no município de Sobral-CE. 7. DO CRONOGRAMA DO
PROCESSO SELETIVO:

8. DA INSCRIÇÃO 8.1 – Do Período e Local de Inscrição - As inscrições
poderão ser efetuadas no período de 23/01 a 03 de fevereiro de 2015, no
horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, na Secretaria Acadêmica da Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada à Av.
John Sanford, 1320 – Junco – Sobral-CE. 8.2 – Da documentação
exigida - O candidato deverá apresentar no ato da inscrição os
documentos constantes nos itens abaixo descritos: I – Ficha de inscrição
devidamente preenchida (Anexo I desta Chamada Pública); II - Uma foto
3x4; IV – Cópia do RG e CPF; V – Cópia do título de eleitor; VI- Cópia da
carteira de reservista para os candidatos do sexo masculino; VII- Cópia
do comprovante de endereço. VIII - Curriculum vitae resumido com as
devidas comprovações. IX – Carta de intenção. 8.3 Toda documentação
deverá ser entregue no ato da inscrição. 8.4. Não haverá inscrição
condicional ou por via postal e nem será aceita inscrições feitas do prazo.
8.5. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não
atenda a todos os requisitos fixados, será imediatamente cancelada. 8.6.
A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação das
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instruções e condições estabelecidas no presente processo seletivo. 9.
DO PROCESSO SELETIVO: 9.1. O processo seletivo simplificado
se dará através de uma entrevista pessoal individual, que será
pontuada de acordo com o quadro abaixo, tendo por base a carta de
intenção que deverá ser apresentada pelo candidato no ato da
inscrição, podendo o candidato atingir a pontuação máxima de 20
(vinte pontos).

9.2. A carta de intenção deverá ser escrita pelo candidato, de próprio
punho, narrado a sua trajetória pessoal, inclusive estudantil e
profissional, contendo no máximo 5 laudas. 9.3. Para a realização da
entrevista, deverão todos os candidatos se fazer presentes no dia e
horário, a ser divulgado na data constante do Cronograma do Processo
Seletivo do item 7 desta Chamada Pública, com trinta minutos de
antecedência, independentemente de convocação ou aviso, na Escola
de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada a Av.
John Sanford, 1320, Junco. 9.3. Será considerado eliminado da
seleção o candidato que obtiver nota inferior a 10 pontos. 10. DOS
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 11.1. No caso de empate entre os
candidatos, serão utilizados como forma de desempate, os seguintes
critérios em ordem decrescente de importância: I – Maior grau de
escolaridade; II- Maior Idade. 10.2. O número de anos será expresso
em inteiros, considerando-se o arredondamento para maior quando
igual ou superior a 06 (seis) meses. 12. DO RESULTADO FINAL DA
SELEÇÃO: 12.1. Será considerado aprovado(classificados), o
candidato que obtiver a maior pontuação. 12.2. O resultado final do
processo seletivo será divulgado na secretaria da Escola de Formação
em Saúde da Família Visconde de Sabóia, situada a Av. John Sanford,
1320 – Junco, Sobral/CE. 13. DAS CONDIÇÕES PARA A
CONTRATAÇÃO 13.1. O candidato aprovado na Seleção Pública de
que trata essa Chamada Pública será contratado se atendidas as
seguintes exigências: a) ter sido aprovado na Seleção, na forma
estabelecida nessa Chamada Pública; b) ter nacionalidade brasileira e,
no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do
gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto
Federal no 70.436, de 18 de abril de 1972; c) gozar dos direitos
políticos; d) estar quite com as obrigações eleitorais; e) estar quite
com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo
masculino; f) possuir os requisitos de escolaridade exigidos para a
área/especialidade para a qual se inscreveu; g) ter idade mínima de 18
anos, à época da contratação; 15.2. Além dos documentos solicitados
na inscrição e acima enumerados, poderão ser exigidos, por ocasião da
assinatura do contrato, a apresentação de outros documentos
necessários para a contratação para o serviço público municipal. 15.3.
Para a contratação exigir-se-á do candidato a apresentação de
declaração de não acumulação indevida de cargos, comprovando que
o mesmo não tem vínculo empregatício com o serviço público, salvo
nos casos de acumulação lícita de cargos. 14. DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS: 14.1 – Não há vínculo empregatício para qualquer fim entre
o Secretário(a) e a Secretaria da Saúde/Município de Sobral, uma vez
que o valor recebido pelo mesmo não configura contrato de emprego e
nem objetiva pagamento de salário. 14.2 - Os resultados e
convocações de todas as etapas do processo seletivo serão divulgadas
na Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, de
acordo com o cronograma do processo seletivo constante do item 7
desta Chamada Pública, não havendo em nenhuma hipótese,
comunicação por qualquer outro meio. 14.3 – O não comparecimento
do candidato a qualquer das fases do certame ou após ser convocado,
implicará na sua imediata eliminação. 14.4 A contratação poderá ser
cancelada a qualquer momento, caso o profissional não apresente
postura ética e desempenho profissional satisfatório no decorrer do
curso ou não obedeça as determinações desta Chamada Pública e as
diretrizes da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia. 14.5 – Os casos omissos nesta Chamada Pública serão
decididos pela Comissão responsável pelo processo seletivo. SobralCE, 21 de Janeiro de 2015. Mônica Souza Lima - Secretária da Saúde
de Sobral.
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Visconde de Sabóia no decorrer do curso; c) Analisar com o
coordenador pedagógico as avaliações de estágios e as necessidades de
reforço com base nas competências estabelecidas no programa de
formação; d) Elaborar o plano e escala de estágios e apresentar à
coordenação do curso; e) Responsabilizar-se pela frequência e
atividades desenvolvidas, registrando-as em formulário próprio a serem
entregues, ao final de cada período de estágio coordenador do curso; f)
Participar do planejamento e programação de estágios junto com as
equipes de coordenadores; g) Promover a integração dos alunos nos
diversos níveis de atenção à saúde h) Observar diariamente a
programação pedagógica através do calendário para garantir o
envolvimento efetivo dos alunos; i) Elaborar e entregar relatório de
estágio ao final de cada Unidade Didática das atividades para o
coordenador; j) Cumprir as determinações administrativas e
pedagógicas da Escola de Formação em Saúda da Família Visconde de
Sabóia; k) Responsabilizar-se por todas as demais atividades
relacionadas com o curso. l) Manter comunicação sistemática com a
coordenação 5. DA CONTRATAÇÃO E DO VALOR DA
REMUNERAÇÃO 5.1. A contratação se dará por tempo determinado,
sendo pago ao candidato selecionado e contratado, a título de
remuneração o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por hora aula
supervisionada, de acordo com a carga horária da unidade didática. 5.2.
Do valor total da remuneração paga ao contratado serão deduzidos os
tributos e demais encargos legais. 5.3. A contratação poderá ser
cancelada a qualquer momento, caso o profissional não apresente
postura ética e desempenho profissional satisfatório no decorrer do
curso. 6. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES:
6.1. As atividades serão prioritariamente desenvolvidas no município de
Crateús. 6.2. Os supervisores selecionados poderão desenvolver suas
funções, também, no Município de Sobral, quando as coordenações
identificarem os potenciais campos de estágios neste Município. 7. DO
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº008/2015 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SUPERVISOR DE ESTÁGIOS
DO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO EM TÉCNICO EM
ENFERMAGEM A Secretaria da Saúde de Sobral, através da Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, neste ato
representada pela sua Diretora Geral, Maria Socorro de Araújo Dias,
vem por meio deste instrumento, tornar público para o conhecimento dos
interessados, a abertura do Processo Seletivo Simplificado para
Supervisores de Estágios do Curso de Complementação em Técnico em
Enfermagem a ser realizado pela Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia, como ação do PROFAPS, conforme
Resolução 243/2011 da CIB/CE, nos termos seguintes: 1. DO OBJETO
DA SELEÇÃO: Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de
Supervisores de Estágio para as unidades didáticas do Curso de
Complementação em Técnico em Enfermagem, destinado a auxiliares
de Enfermagem. 2. DAS VAGAS E UNIDADES DIDÁTICAS Serão
ofertadas 02 (duas) vagas destinadas à Região de Saúde de Crateús, para
supervisionar as unidade didáticas abaixo enumeradas.

3. DO PERFIL DOS PARTICIPANTES: Poderão concorrer somente
pessoas físicas que comprovadamente preencham os seguintes
requisitos: a) Graduação em Enfermagem; b) Estar regularizado com o
Conselho Regional de Enfermagem – COREN; c) Residir na Região de
Saúde de Crateús. d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
para os candidatos do sexo masculino. e) Não incorrer nas regras de
vedação de acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública. 4.
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: São atribuições do
Supervisor de Estágios: a) Acompanhar os alunos nos campos de
estágios, com base na metodologia proposta pela Escola de Formação em
Saúda da Família Visconde de Sabóia; b) Participar da Capacitação
Pedagógica promovida pela Escola de Formação em Saúda da Família

8. DA INSCRIÇÃO 8.1 – Do período e local de inscrição As inscrições
serão efetuadas no período de 26 de janeiro à 05 de fevereiro de 2015, das
08 às 11h e de 14 às 17h, na região de Saúde informada no item 7 desta
Chamada Pública. 8.2 – Da documentação exigida: O candidato deverá
apresentar no ato da inscrição os documentos constantes nos itens abaixo
descritos: I – Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I); II Uma fotos 3x4; III – Cópia do certificado de conclusão da graduação; IV
– Cópia do RG e CPF; V – Cópia do título de eleitor; VI- Cópia da carteira
de reservista para os candidatos do sexo masculino; VII- Cópia do
comprovante de endereço. VIII – Currículo Padronizado com as devidas
comprovações (ANEXO II) 8.3. Toda a documentação deverá ser
entregue no ato da inscrição. 8.4. Não haverá inscrição condicional, por
via postal ou fora do prazo. 8.5. Verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados,
será imediatamente cancelada. 9. DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO: 9.1. O processo seletivo simplificado se dará através
da avaliação curricular e seguirá o modelo padronizado constante do
ANEXO II desta Chamada Pública e se dará de acordo com a analise dos
títulos e documentos apresentados, podendo o candidato nesta etapa
atingir a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 9.2. Para proceder à
análise curricular, a Banca Examinadora deverá dispor de todas as cópias
dos documentos referentes às citações do Currículo Padronizado, e serão
considerados na pontuação, apenas os tópicos devidamente
comprovados, não havendo possibilidade de comprovação posterior. 10.
DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 10.1 A nota final do candidato
será obtida pela seguinte fórmula:
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10.2. Serão considerados aprovados (classificados) os candidatos que
obtiverem a maior pontuação na nota final e que estiverem dentro do número
de vagas. 11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: No caso de empate entre
os candidatos, serão utilizados como forma de desempate, os seguintes
critérios em ordem decrescente de importância: I – Maior titulação; II –
Maior tempo de conclusão do curso de graduação; III – Maior idade; 12. DA
FASE RECURSAL Os recursos deverão ser apresentados por escrito e de
forma fundamentada, na secretaria acadêmica da Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia, no período constante cronograma do
processo seletivo do item 7 desta Chamada Pública, no horário de 8 as 12h e
de 14 as 17h não sendo considerado válido o recurso apresentado fora do
prazo estabelecido. 13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Todos os
resultados do processo seletivo serão divulgados na Escola de Formação em
Saúde da Família Visconde de Sabóia de acordo com o cronograma do
processo seletivo constante no item 7 desta Chamada Pública. 14. DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS: 14.1 – Não haverá vínculo empregatício para
qualquer fim entre o Supervisor e o Município de Sobral/Secretaria da
Saúde de Sobral/Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia, uma vez que o valor recebido pelo mesmo não configura contrato de
emprego e nem objetiva pagamento de salário. 14.2 – Os resultados do
processo seletivo serão divulgados, na secretaria acadêmica da escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia de acordo com o
cronograma do processo seletivo constante no item 7 desta Chamada, não
havendo, em nenhuma hipótese, comunicação por qualquer outro meio. 14.3
– O não comparecimento do candidato quando convocado, implicará na sua
imediata eliminação. 14.4 - A aprovação e a classificação final geram, para o
candidato, apenas a expectativa de direito à contratação. 14.5 – A
contratação se dará em caráter temporário e específico para a execução do
presente curso e poderá ainda, ser rescindida a qualquer momento,
independentemente de notificação prévia, caso o candidato aprovado não
apresente postura ética e desempenho profissional satisfatório no decorrer
do curso. 14.6 - O resultado do processo seletivo de que trata esta chamada
pública de seleção terá validade por 06 (seis) meses, a contar da data de
divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período
caso seja da necessidade, do interesse e conveniência da secretaria da
saúde/EFSFVS. Ao final do período de 06 meses da validade do resultado do
processo seletivo ou ao final da prorrogação por tempo de igual período da
validade inicial, o resultado do processo seletivo perde definitivamente a
validade, ficando a secretaria da saúde/EFSFVS dispensado da convocação
dos aprovados para assumir as contratações. 14.7 – Os casos omissos desta
Chamada Pública serão decididos pela Comissão responsável pelo processo
seletivo. Sobral - CE, 22 de janeiro de 2015. Dra.Maria Socorro de Araújo
Dias - Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia.

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 056/2014 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO UNIFICADO PARA A
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA
FAMÍLIA E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
MENTAL ADITITIVO Nº 03 A Prefeitura Municipal de Sobral
através da sua Secretaria de Saúde, tendo em vista Chamada Pública
de Seleção nº 056/2014,que regulamenta o Processo Seletivo
Simplificado Unificado para a seleção de candidatos aosCursos de
Pós-Graduação em Residência Multiprofissional em Saúde da
Família - RMSF - e Residência Multiprofissional em Saúde Mental RMSM,RESOLVE: I. Informar que para a obtenção da pontuação
máxima de 30 (trinta) pontos prevista no item 10.4.1, da Avaliação
Curricular, será aplicado o peso 3 ao ANEXO III da Chamada
Pública inaugural, referentes a DECLARAÇÃO DE TÍTULOS
PADRONIZADA. II. Alterar as datas previstas no item 18. DO
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, o qual passa a contar com a
seguinte redação:
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SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E COMBATE À EXTREMA POBREZA

ATO Nº 13.557/2015-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 1196
de 07 de fevereiro de 2013, RESOLVE: Nomear a Sra. LUISA
EDMILA DE CASTRO MARQUES, na data de 02/01/2015, para
ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Gerente - DAS 06,
com lotação na Secretaria da Agricultura e Pecuária deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 15 de janeiro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - LUIZA LÚCIA
DA SILVA BARRETO - Secretário da Agricultura e Pecuária.
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PARA CONVOCAÇÃO DE
AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS CADASTRADOS
NO PRONAF A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA - Chamada
Pública n.° 001/2015 - para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de
Alimentos – modalidade Compra da Agricultura Familiar para
Doação Simultânea Municipal – PAA Municipal, com dispensa de
licitação, para doação a pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade social, conforme dispostos pelo art. 19 da Lei n°
10.696/2003. A Prefeitura Municipal de Sobral, pessoa jurídica de
direito público, com sede a Rua Viriato de Medeiros, nº 1205, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.598.634/0001-37, representado neste ato pelo
Prefeito, José Clodoveu de Arruda Coelho Neto, no uso de suas
prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 19 da Lei
10.696/2003, vem, por intermédio da Secretaria da Agricultura e
Pecuária), realizar Chamada Publica para aquisição de gêneros
alimentícios, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, de
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais
enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – PRONAF, incluídas suas organizações econômicas –
cooperativas e associações, destinados ao abastecimento alimentar
municipal, no período de 15/01/2015 á 31/12/1015. 1. Objetivo O
objetivo da presente Chamada Pública é a aquisição se gêneros
alimentícios de agricultores familiares e de suas organizações
econômicas – cooperativas e associações, para doação a pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo
Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra para
Doação Simultânea Municipal, conforme especificações dos gêneros
alimentícios abaixo.
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1. Agricultores Familiares Elegíveis 1.1. Serão aceitas propostas de
agricultores familiares individuais, grupos formais e informais de
agricultores familiares enquadrados no PRONAF. 1.2. Em caso de
insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para aquisição de
alimentos de todos os agricultores familiares proponentes, serão
utilizados os critérios de priorização especificados no Anexo IV deste
edital. 2. Prazo para Apresentação de Propostas Os agricultores
individuais, grupos formais e informais deverão apresentar a
documentação para habilitação até o dia 16 de janeiro de 2015, ás 14
horas, na Secretaria da Agricultura e Pecuária de Sobral/CE, com sede á
Rua Viriato de Medeiros, nº 1205, Centro, Sobral/CE. 3. Documentos de
Habilitação a serem apresentados pelos candidatos. 3.1. Agricultor
individual Os documentos de habilitação para o agricultor familiar
individual deverão ser entregues em um único envelope, que devera
conter sob pena de inabilitação: a) Copia de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF); b) Copia da DAP principal (Declaração de Aptidão
ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
PRONAF) ou extrato da DAP; c) Proposta de Fornecimento de
Alimentos para o Agricultor Individual, conforme modelo do Anexo I
deste Edital. 3.2. Grupo formal e Informal - associações e cooperativas
formalizadas ou não formalizadas. Os documentos de habilitação
deverão ser entregues em um único envelope, que deverá conter sob pena
de inabilitação: a. Copia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF)
de todos os agricultores familiares; b. Copia da DAP principal
(Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP de cada agricultor
familiar participante; c. Proposta de Fornecimento de Alimento para
Grupo Formal ou Informal, conforme modelo do Anexo II deste Edital.
4. Critérios de Priorização dos Agricultores Familiares 4.1. Serão
utilizados os seguintes critérios de priorização para elaboração da lista
classificatória dos agricultores familiares, e suas organizações, aptos a
forneceres produtos ao PAA:

5.2. Para atendimento a Grupos Formais ou Informais, nos itens de 1 a 4
dos Critérios de Priorização, pelo menos 90% dos agricultores familiares
apresentados pelo Grupo no Anexo II do Edital deverão atender aos
critérios, conforme descrição do indicador, comprovado por meios das
DAPs inseridas no envelope entregue pelo Grupo. 5.3. Os agricultores
familiares selecionados serão aqueles que tiverem maior pontuação, os
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quais poderão ser inseridos no projeto de Aquisição e Distribuição de
Alimentos original ou na lista do Cadastro de Reserva do PAA. 6. Local e
periodicidade de entrega dos produtos 6.1. Os gêneros alimentícios
deverão ser entregues na central de recebimento e Distribuição de
Alimentos do PAA situada à Rua Gloria Catunda, S/N°, Bairro
Domingos Olímpio, pelo período de 16/01/2015 a 31/12/2015, com
periodicidade semanal, na qual o/a coordenador/a do PAA no município
atestará o seu recebimento. 6.2. Os agricultores fornecedores poderão
contar com apoio logístico da prefeitura para transporte dos alimentos a
Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA, caso não
disponham de condições próprias de deslocamento da produção. 7.
Pagamento 7.1. O pagamento será realizado no prazo de até dez dias após
o recebimento da documentação necessária. 8. Disposições Gerais 8.1.
Informações sobre a Chamada Publica poderão ser obtidas na Secretaria
Municipal da Agricultura e Pecuária de Sobral, no horário das 8h às 12h e
14h às 18h, de segunda a sexta-feira. 8.2. O limite individual de venda do
Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de ate R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), por DAP por ano civil; 8.3. A definição dos
produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos agricultores
familiares serão pactuados no Projeto de Execução a ser elaborado pela
Prefeitura, quando da conclusão do processo de seleção. 8.4. Todos os
agricultores individuais, grupos formais e informais que apresentarem
propostas a este Edital, com documentação requerida em anexo, poderão
fornecer produtos ao PAA, respeitada a ordem de propriedade indicada
nos critérios de priorização dos agricultores. Sobral, Ceará, aos 8 dias do
mês de janeiro de 2015. Registre-se e publique-se. Luiza Lúcia da Silva
Barreto - Secretária da Agricultura e Pecuária.

SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
ATO Nº 13.548/2015-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 1196 de 07 de fevereiro
de 2013, RESOLVE: Exonerar o Sr. JORGE VASCONCELOS
TRINDADE, Matrícula nº 8110, do cargo de Provimento em Comissão
de Comandante da Guarda Civil deste Município. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 07 de
janeiro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO Prefeito Municipal - PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO Secretário de Segurança e Cidadania.
ATO Nº 13.561/2015-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, II da Lei
Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro
de 2013, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo de
falecimento, do Sr. JOSÉ RIBAMAR FONTENELLE FILHO matrícula 8111 – na data de 30/12/2014, ocupante do cargo de
Provimento Efetivo de Inspetor de 1ª Classe, lotado na Secretaria da
Secretaria da Segurança e Cidadania deste Município.
P A Ç O
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 19 de janeiro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal - PEDRO AURÉLIO FERREIRA
ARAGÃO - Secretário da Segurança e Cidadania.
PORTARIA Nº 491/2014-SEGES - O SECRETÁRIO DA
SEGURANCA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o inciso o ”IX” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
tendo em vista o que consta no processo nº. 0493014 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da
Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor (a)
MARIA IVONE MORENO DE ALBUQUERQUE, ocupante do cargo
de Guarda de 1ª Classe, Matrícula Nº 0301, lotada na Secretaria da
Segurança e Cidadania deste Município, 03 (três) mêses da LICENÇA
PRÊMIO, referente ao período aquisitivo de 30 de junho de 2009 à 30 de
junho de 2014, à ser gozada no período de 10 de julho à 09 de outubro de
2014. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 17 de
julho de 2014. PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário
de Segurança e Cidadania.
PORTARIA Nº.015/2015-SEGES - O SECRETÁRIO DA
SEGURANÇA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o inciso o ”IX” do Art. 1º da Lei Municipal Nº 091 de 16 de
janeiro de 1997, c/c a Lei Municipal Nº 1196 de 07 de fevereiro de 2013,
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tendo em vista o que consta no processo nº.0416014 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104,
da Lei Municipal nº. 038 de 15 de dezembro de 1992, o (a) servidor
(a) CARLOS RENE SOUSA PONTE, ocupante do cargo de
Provimento Efetivo de Guarda de 1ª Classe, Matrícula Nº 0294,
lotado na Secretaria da Segurança e Cidadania deste Município, 03
(três) meses da LICENÇA PRÊMIO, referente ao período aquisitivo
de 30 de junho de 2009 à 30 de junho de 2014, à ser gozada no
período de 14 de janeiro de 2015 à 13 de abril de 2015. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de janeiro de
2015. PEDRO AURÉLIO FERREIRA ARAGÃO - Secretário de
Segurança e Cidadania.
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA N° 01/2015 - O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, por intermédio da Secretaria da Cidadania e
Segurança, torna público que estarão abertas, no período de 09 de
fevereiro a 25 de fevereiro de 2015, as inscrições para a seleção que
possibilitará o ingresso no Programa de Formação da Guarda Mirim
do município de Sobral, na conformidade deste Edital. CAPITULO I
DA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO Art. 1° - A presente seleção, regida por este Edital, será
executada pelo Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da
Cidadania e Segurança, a quem cabe a Coordenação Geral do
Processo Seletivo, através da nomeação, via Portaria, de uma
Comissão Organizadora composta por membros da Guarda Civil
Municipal de Sobral, a qual competirá todo o procedimento relativo à
efetivação do presente processo seletivo. CAPITULO II DO
NÚMERO DE VAGAS Art. 2 ° - O Processo Seletivo, regido por este
Edital, destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento de
100 (cem) vagas do Quadro de Composição da Guarda Mirim do
Município de Sobral, amparado pelo § 1°, do artigo 5° da Lei
Municipal n° 524, de 29 de junho de 2004, sendo as vagas
distribuídas preferencialmente a estudantes da rede pública de
ensino, estendendo-se aos estudantes de escolas particulares,
observando neste caso, o equivalente a 10% do total de vagas
oferecidas: As vagas distribuem-se da seguinte forma: I – 45
(quarenta e cinco) vagas para candidatos que estejam regularmente
matriculados em escola pública no turno da manhã; II – 45 (quarenta
e cinco) vagas para candidatos que estejam regularmente
matriculados em escola pública no turno da tarde ou noite; III – 10
(dez) vagas para candidatos que estejam regularmente matriculados
em escolas particulares, em qualquer período. CAPITULO III DO
TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA BOLSA – AUXÍLIO Art. 3° Os candidatos que concluírem com êxito o Curso de Formação a ser
desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Sobral serão incluídos
no contingente da Guarda Mirim, dentro do número de vagas
estabelecido neste Edital, permanecendo por um período máximo de
06 (seis) meses a contar da conclusão do Curso de Formação ou até
que complete 18 (dezoito) anos, dando-se a exclusão a qualquer uma
das situações anteriores que ocorrer primeiro. Art. 4 ° - Após a
conclusão do Curso de Formação, os componentes da Guarda Mirim
do Município de Sobral farão jus a uma bolsa-auxílio mensal no
valor de RS 126,60 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos).
CAPITULO IV DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO Art.5° - O
candidato aprovado no Curso de Formação desempenhará funções
relativas à educação do trânsito, a promoção de informações
turísticas, ao incentivo à preservação do meio ambiente e ao fomento
do cumprimento das normas prescritas no Código de Posturas do
Município de Sobral, sendo a carga máxima de atividades até 04
(quatro) horas diárias, em horário diferenciado ao da ocupação
escolar. CAPITULO V DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO Art.6°
- As inscrições, de caráter gratuito, serão realizadas no Pátio Externo
da Prefeitura Municipal de Sobral, bem como nos Distritos de
Aracatiaçú,Taperuaba, Jordão e Jaibaras no horário de 08h às 18h,
sendo necessário o preenchimento das seguintes condições por parte
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dos interessados: I – Ter idade compreendida entre 14 (quatorze) e 17
(dezessete) anos, comprovados através de cópia do registro de
nascimento; II - Estar regularmente matriculado, no mínimo, no 6º
ano do ensino fundamental, comprovado através de declaração
emitida pelo estabelecimento de ensino, o qual deverá estar
localizado no município de Sobral; III – Haver o consentimento
formal dos pais ou representantes legais, o que será feito através de
preenchimento de formulário padrão que estará disponível no local
de inscrição; IV - Residir no município de Sobral; V – Apresentar 02
(duas) fotos 3x4 recentes; CAPITULO VI DA SELEÇÃO Art.7 ° Caso o número total de inscrições não exceda ao número total das
vagas previstas neste Edital, todos os inscritos serão matriculados no
Curso de Formação. Art.8 ° - Caso o número total de inscritos seja
superior ao número total de vagas previstas neste Edital, todos os
candidatos serão submetidos às seguintes fases de seleções
classificatórias, para os quais as datas serão divulgadas por ocasião
das inscrições, observadas as disposições deste artigo. I - PRIMEIRA
FASE – Prova de Português, Matemática, Atualidades e História de
Sobral de caráter classificatório, que serão aplicadas no dia 01
(primeiro) de março de 2015, sendo 12 questões de Português, 12 de
Matemática, 03 de Atualidades e 03 da História de Sobral, somando
30 (trinta) questões objetivas no total, onde serão cobrados
conhecimentos das matérias inerentes ao 6º ano do Ensino
Fundamental, valendo cada uma das questões 1,0 (um) ponto, cujo
resultado selecionará os 300 (trezentos) primeiros colocados para
serem submetidos à seleção oral, contando como critério de
desempate, a maior idade entre os candidatos. II - SEGUNDA FASE
– Seleção oral sobre conhecimentos gerais relativos à idade e ao grau
de instrução, que será realizada nos dias 09,10,11,12 e 13 de março
de 2015, para os jovens que passaram pela primeira fase e foram
devidamente classificados, destes, serão selecionados os 100 (cem)
jovens que ingressarão no Programa Guarda Mirim, conforme
número de vagas oferecidas. CAPITULO VII CURSO DE
FORMAÇÃO Art.9 ° - Ocorrendo a situação prevista no Art. 8° deste
Edital, serão matriculados no referido Curso de Formação, somente
os candidatos aprovados nas seleções anteriores, de acordo com a
ordem de classificação, até que o total de vagas existentes e previstas
no presente Edital seja preenchido. Art.10 - O Curso de Formação
não é de caráter eliminatório e será regulamentado através de
Portaria emitida pela Secretaria de Cidadania e Segurança, onde
estarão prescritas as regras de conduta e condições de exclusão de
candidatos. CAPITULO VIII PRESCRIÇÕES DIVERSAS Art.11 O não comparecimento do candidato, no dia e hora marcados, a
qualquer uma das fases de seleção previstas neste Edital, implicará
na sua eliminação do processo seletivo. Art.12 - Havendo empate
entre os candidatos que disputam classificação terá preferência
aquele que: I – Obtiver maior nota na prova escrita; II – Tiver maior
idade entre os candidatos. Parágrafo Único – Os subitens acima estão
colocados por ordem de importância, só partindo para comparação
do segundo subitem se houver um novo empate no primeiro. Art.13 Será excluído sumariamente da seleção, o candidato que utilizar
qualquer meio fraudulento em qualquer fase do processo seletivo,
desrespeitar qualquer determinação relativa à execução dos exames
ou agir de maneira indisciplinada com os organizadores do concurso.
Art.14 - Todo e qualquer caso omisso neste Edital será resolvido pela
Comissão Organizadora do presente processo seletivo. Sobral, 19 de
janeiro de 2015. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO - Prefeito Municipal.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2014 (Nº
B.B. 572710) – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação.
Data de Abertura: 04/02/2015, às 10:00h. OBJETO: Registro de Preços
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para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios a fim de
atender os cardápios durante todo o ano de 2015, destinados aos alunos
das escolas da rede básica de ensino do Município de Sobral, de acordo
com as especificações e quantitativos previstos no anexo I deste edital.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (“ACESSE” “LICITAÇÕES”) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE.,
22/01/2015. A Pregoeira – Francisca Jocicleide Sales de Lima
Henderson.

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/2015 - BB Nº 572715– Aviso de Licitação – Comissão
Permanente de Licitação - Data de Abertura: 03/ 02 /2015, às 10:00
h (Horário de Brasília) - OBJETO: Aquisição de Materiais para
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, (ACESSE –
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone:
(88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 21/01/2015. A Pregoeira –
Silvana Maria Paiva Carneiro.
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° 006/2013 PGM,
comunica o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 245/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA
SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE,
conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01,
parte integrante do Edital, tendo como resultado do LOTE: LOTE
– 1; VENCEDOR - SÍMBOLO COM. DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA; VR. CONTRATADO - 71.990,00.
adjudicado em 12/01/2015 e homologado em 20/01/2015.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 21 de janeiro de 2015. 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° 006/2013 PGM,
comunica o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 236/2014
Aquisição de Material de Expediente da Secretaria da Saúde,
conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01, parte
integrante do Edital,tendo como resultado: LOTE –
VENCEDORA - Vr. Contratado: 1 - HOLANDA & PINHO
COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA ME 67.010,88; 2 - HOLANDA & PINHO COMERCIO
VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA ME - 40.000,00.
adjudicado em 12/01/2015 e homologado em 22/01/2015.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 22 de janeiro de 2015. Silvana Maria
Paiva Carneiro- PREGOEIRA.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - A
Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Sobral,
comunica o resultado da Inexigibilidade nº 002/2015, cujo objeto
trata-se do Fornecimento de Livros Didáticos do Projeto “Meu
Povo Meu Chão” destinados aos alunos do 3º ao 9º ano da Rede
Básica de Educação do Municipal de Sobral, tendo como vencedor
a empresa LITTERE EDITORA LTDA com o valor global de R$
860.464,00 (Oitocentos e sessenta mil quatrocentos e sessenta e
quatro reais). DATA: 22/01/2015. Secretaria da Educação. Sobral Ceará, 22 de janeiro de 2015. Julio Cesar da Costa Alexandre –
SECRETÁRIO.

Ano XVIII - Nº 618, quinta-feira, 22 de janeiro de 2015
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - A
Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Sobral,
comunica o resultado da Inexigibilidade nº 003/2015, cujo objeto
trata-se do Fornecimento de Livros do Projeto “Coleção Novo
Lendo Você Fica Sabendo – Letramento e Alfabetização”
destinados aos alunos do 2º ano da Rede Básica de Educação do
Municipal de Sobral, tendo como vencedor a empresa LITTERE
EDITORA LTDA com o valor global de R$ 420.040,00
(Quatrocentos e vinte mil e quarenta reais). DATA: 22/01/2015.
Secretaria da Educação. Sobral - Ceará, 22 de janeiro de 2015. Julio
Cesar da Costa Alexandre – SECRETÁRIO.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - A
Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Sobral,
comunica o resultado da Inexigibilidade nº 004/2015, cujo objeto
trata-se do Fornecimento de Livros Didáticos do Projeto “Coleção
Lendo e Escrevendo, Volta e Meia Vamos Dar, Muitas Histórias
Vamos Contar ” destinados aos alunos do infantil III, IV e V da
Rede Básica de Educação do Municipal de Sobral, tendo como
vencedor a empresa LITTERE EDITORA LTDA com o valor
global de R$ 898.590,00 (Oitocentos e noventa e oito mil
quinhentos e noventa reais). DATA: 22/01/2015. Secretaria da
Educação. Sobral - Ceará, 22 de janeiro de 2015. Julio Cesar da
Costa Alexandre – SECRETÁRIO.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - A
Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Sobral,
comunica o resultado da Inexigibilidade nº 005/2015, cujo objeto
trata-se do Fornecimento de Livros do Projeto “Prevenção e Ação ”
destinados aos alunos do 6º ao 9º ano da Rede Básica de Educação
do Municipal de Sobral, tendo como vencedor a empresa LITTERE
EDITORA LTDA com o valor global de R$ 1.655.808,00 (Hum
milhão seiscentos e cinqüenta e cinco mil oitocentos e oito reais).
DATA: 22/01/2015. Secretaria da Educação. Sobral - Ceará, 22 de
janeiro de 2015. Julio Cesar da Costa Alexandre – SECRETÁRIO.
E X T R AT O D E C O N T R AT O - C O N T R ATA N T E :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado pelo
Secretário de Obras o Sr. JOSÉ ILO DE OLIVEIRA SANTIAGO.
CONTRATADA: M. C. PARENTE PREMOLDADOS LTDA
representado pelo Sr. MARCELO CATUNDA PARENTE FILHO.
OBJETO: Recuperação e manutenção do sistema de esgotamento
sanitário de vários bairros e distritos do Município de Sobral, sob
demanda, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais
necessários, constante nas Tabelas Unificadas da SEINFRA –
Tabela de Planos de Serviços e Tabela de Preço de Insumos, que se
encontram disponíveis nos site www.seinfra.ce.gov.br e
www.der.ce.gov.br. MODALIDADE: Pregão Presencial nº
194/2014. VALOR: R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA: 21 de
janeiro de 2015.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ –
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 006006/2015 – Aviso de Licitação – Data de
Abertura: 06/02/2015, às 08:30h. OBJETO: Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria
Especializada na área de Controle Interno junto à Câmara
Municipal de Sobral. VALOR DO EDITAL: GRATUITO.
INFORMAÇÕES: Anexo da Câmara Municipal, Rua Conselheiro
Rodrigues Júnior, s/n, 2º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-7602,
Sobral-CE. 12/01/2015. GABINENTE DA PRESIDÊNCIA –
JOSÉ CRISÓSTOMO BARROSO IBIAPINA – Presidente.
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