Ano XIX - nº 720
SECRETARIA DA GESTÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA – SEGES Nº 01/2016, DE 27 DE
JANEIRO DE 2016 - Cria Códigos Municipais de Arrecadação para
multas e taxas estabelecidas pelo Decreto nº 1.648/2014 que
regulamenta o Sistema de Inspeção Municipal. O SECRETÁRIO DA
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68,
em seus incisos I, II e V da Lei Orgânica do Município, nas alíneas “e” e
“h” do inciso IV da Lei Municipal nº 1.196/2013; CONSIDERANDO o
disposto no artigo 37, XVIII e XXII, da Constituição da República
Federativa do Brasil; CONSIDERANDO ainda o disposto na Lei
Municipal n° 1.410 de 19 de novembro de 2014 e Decreto n° 1648 de 18
de dezembro de 2014, em especial o seu artigo 126; e,
CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar maior transparência
sobre as contas públicas e de uniformizar a classificação das receitas e
despesas orçamentárias conforme orientações contidas no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – Procedimentos
Contábeis Orçamentários publicados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, resolve: Art. 1º Ficam criados os seguintes Códigos de
Arrecadação Municipal para uso no Sistema de Arrecadação Municipal
– SAM, com a respectiva descrição e código contábil, conforme
procedimentos contábeis orçamentários aprovados pela Secretaria de
Tesouro Nacional: a)Código no SAM: 178. Descrição: TAXA PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Código contábil: 1122.00.00.00;
b)Código no SAM: 179. Descrição: MULTAS E JUROS DE MORA.
Código contábil: 1121.00.00.00. Art. 2° - O presente diploma normativo
entrará em vigor na data de sua publicação. Sobral-CE, 27 de janeiro de
2016. JOSÉ MARIA SOUZA ROSA - Secretário da Gestão.
INSTRUÇÃO NORMATIVA – SEGES Nº 02, DE 28 DE JANEIRO
DE 2016 - Cria Código Municipal de Arrecadação para Taxa de uso do
Estádio Plácido Aderaldo Castelo (Junco). O SECRETÁRIO DA
GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68,
em seus incisos I, II e V da Lei Orgânica do Município, nas alíneas “e” e
“h” do inciso IV da Lei Municipal nº 1.196/2013; CONSIDERANDO o
disposto no artigo 37, XVIII e XXII, da Constituição da República
Federativa do Brasil; CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar
maior transparência sobre as contas públicas e de uniformizar a
classificação das receitas e despesas orçamentárias conforme
orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público (MCASP) – Procedimentos Contábeis Orçamentários
publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, resolve: Art. 1º Fica
criado o seguinte Código de Arrecadação Municipal para uso no Sistema
de Arrecadação Municipal – SAM, para taxa de uso do Estádio Aderaldo
Castelo (Junco), com a respectiva descrição e código contábil, conforme
procedimentos contábeis orçamentários aprovados pela Secretaria de
Tesouro Nacional: c)Código no SAM: 180. Descrição: OUTRAS
RECEITAS PATRIMONIAIS. Código contábil: 1390.00.00.00; Art. 2° O presente diploma normativo entrará em vigor na data de sua
publicação. Sobral-CE, 28 de janeiro de 2016. JOSÉ MARIA SOUZA
ROSA - Secretário da Gestão.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PORTARIA 024/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e,
tendo em vista o que consta no processo nº 0653115 da Procuradoria
Geral do Município. RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da
Lei Municipal nº 038 de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a)
ZILMAR FIRMO DE SOUSA ocupante do cargo de Telefonista – 08 hs
matrícula 1445, Escola Leonília Gomes Parente - Jaibaras, lotada na
Secretaria da Educação deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03
(três) meses, referente ao período de 12 de novembro de 1992 a 12 de
novembro de 1997 a que faz jus, com vigência de 01 de fevereiro de
2016 a 30 de abril de 2016. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Sobral (CE), quinta-feira, 28 de janeiro de 2016
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 29 de janeiro de 2016. JULIO CESAR DA
COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 023/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0911915 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) MARIA BERNADETE DE
PINHO ocupante do cargo de Professora – 08 hs matrícula 2856, Escola
Raimundo Pimentel Gomes - Sede, lotada na Secretaria da Educação
deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, referente ao
período de 03 de março de 1996 a 03 de março de 2001 a que faz jus, com
vigência de 01 de fevereiro de 2016 a 30 de abril de 2016. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 29 de janeiro de 2016.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 021/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0901115 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) ANTONIO BARBOSA
OLIVEIRA ocupante do cargo de Coordenador Pedagógico – 08 hs
matrícula 8493, Escola Maria José Santos Ferreira Gomes - Sede, lotada
na Secretaria da Educação deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03
(três) meses, referente ao período de 09 de junho de 1998 a 09 de junho de
2003 a que faz jus, com vigência de 01 de fevereiro de 2016 a 30 de abril
de 2016. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 27 de
janeiro de 2016. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário
da Educação.
PORTARIA 010/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0512915 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) MARIA AUXILIADORA
PRADO PEREIRA ocupante do cargo de Professora Readaptada – 04 hs
matrícula 8248, CEI José Lourenço - Sede, lotada na Secretaria da
Educação deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses,
referente ao período de 01 de março de 1998 a 01 de março de 2003 a que
faz jus, com vigência de 18 de janeiro de 2016 a 17 de abril de 2016.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 15 de janeiro de
2016. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.
PORTARIA 005/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0512815 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) SANDRA MARIA PARENTE
CAVALCANTE ocupante do cargo de Professora – 04 hs matrícula 3137,
CEI José Lourenço - Sede, lotada na Secretaria da Educação deste
Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, referente ao
período de 10 de outubro de 1979 a 10 de outubro de 1984 a que faz jus,
com vigência de 04 de janeiro de 2016 a 03 de abril de 2016. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 11 de janeiro de 2016.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
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PORTARIA 004/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0910315 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) IDINA MARIA PEREIRA
ALVES ocupante do cargo de Professora – 04 hs matrícula 8695, na
Escola Antenor Naspoline - Sede, lotada na Secretaria da Educação deste
Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, referente ao
período de 01 de abril de 1999 a 01 de abril de 2004 a que faz jus, com
vigência de 05 de janeiro de 2016 a 04 de abril de 2016. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 08 de janeiro de 2016.
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 002/2016 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0775115 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) MARIA EULENE MISQUITA
OSMAR ocupante do cargo de Professora – 08 hs matrícula 2183, na
Escola Frederico Auto Correia - Taperuaba, lotada na Secretaria da
Educação deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses,
referente ao período de 01 de novembro de 1990 a 01 de novembro de
1995 a que faz jus, com vigência de 04 de janeiro de 2016 a 03 de abril de
2016. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 05 de
janeiro de 2016. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário
da Educação.
PORTARIA 527/2015 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0865415 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) CAETANA SILVA
GONÇALVES ocupante do cargo de Professora – 08 hs matrícula 1710,
na Escola José Inácio Gomes - Jordão, lotada na Secretaria da Educação
deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, referente ao
período de 13 de junho de 1984 a 13 de junho 1989 a que faz jus, com
vigência de 04 de janeiro de 2016 a 03 de abril de 2016. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 23 de dezembro de
2015. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.

PORTARIA 510/2015 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0545115 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) FRANCISCA SOCORRO
FERREIRA GOMES BRAGA ocupante do cargo de Professora – 04 hs
matrícula 2751, no CEI José Lourenço da Silva - Sede, lotada na
Secretaria da Educação deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03
(três) meses, referente ao período de 01 março de 1990 a 01 de março de
1995 a que faz jus, com vigência de 03 de dezembro de 2015 a 02 de
março de 2016. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 03 de dezembro de 2015. JULIO CESAR DA COSTA
ALEXANDRE - Secretário da Educação.
PORTARIA 517/2015 - SEGES - O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, 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 e, tendo em vista o que
consta no processo nº 0852615 da Procuradoria Geral do Município.
RESOLVE: Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº 038
de 15 de dezembro de 1992, à servidor(a) PATRICIA FERNANDES
XAVIER ocupante do cargo de Professora Readaptada – 08 hs matrícula
9530, no Esc. Raimundo- Sede, lotada na Secretaria da Educação deste
Município, a LICENÇA PRÊMIO, de 03 (três) meses, referente ao
período de 31 de janeiro de 2002 a 31 de janeiro de 2007 a que faz jus,
com vigência de 16 de dezembro de 2015 a 15 de março de 2016.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 16 de dezembro
de 2015. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da
Educação.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº159/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº159/2015
PROCESSO Nº 0605215 Aos 22 dias do mês de Janeiro de 2016, na sede
da Secretaria da Educação, foi lavrada a presente Ata de Registro de
Preços, conforme deliberação da Ata do Pregão Presencial nº 159/2015
do respectivo resultado homologado, publicado no Impresso Oficial do
Município em 21/01/2016, às fls 02, do Processo nº 0605215, que vai
assinada pelo titular da Secretaria da Educação, Gestora do Registro de
Preços, pelos representantes legais dos detentores do registro de preços,
todos qualificados e relacionados ao final, a qual será regida pelas
cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO
FUNDAMENTO LEGAL 1.1. O presente instrumento fundamenta-se: I.
no Pregão Presencial nº 159/2015 II. nos termos do Decreto Municipal nº
1.387, de 05/01/2012, publicado no IOM de 06/01/2012; III. na Lei
Federal n.º 8666, de 21/6/1993 e suas alterações. CLÁUSULA
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SEGUNDA - DO OBJETO 2.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição
de material infantil destinados aos alunos dos Centros de Educação
Infantil da rede básica municipal, cujas especificações e quantitativos
encontram-se detalhados no Anexo I – Termo de Referência do Edital de
Pregão Presencial nº 159/2015, que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com as propostas de preços apresentadas pelos fornecedores
classificados em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo
nº 0605215. Subcláusula Única - Este instrumento não obriga a
Administração a firmar contratações, exclusivamente por seu
intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a
legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização
de qualquer espécie aos fornecedores detentores do registro de preços,
sendo-lhes assegurado a preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 4.1. Caberá à Secretaria a Educação, o gerenciamento deste
instrumento, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conformidade com as normas do Decreto Municipal nº 1.387/2012,
publicado no IOM de 06/01/2012. CLÁUSULA QUINTA - DA
UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.1. Em
decorrência da publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão
firmar contratos com os fornecedores com preços registrados, devendo
comunicar ao Órgão Gestor, a recusa do detentor de registro de preços
em fornecer os objetos licitados no prazo estabelecido no Anexo I-Termo
de Referência do Edital. Subcláusula Primeira- O vencedor terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por
igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda
assim, se devidamente justificado e aceito. Subcláusula Segunda - Na
assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de
habilitação exigidas no Edital, as quais deverão ser mantidas pela
CONTRATADA durante todo o período da contratação. CLÁUSULA
SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 6.1. Os
signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e
responsabilidades constantes no Decreto Municipal de Registro de
Preços n° 1.387/2012. Subcláusula Primeira - Competirá ao Órgão
Gestor do Registro de Preços, o controle e administração do SRP, em
especial, as atribuições estabelecidas nos incisos I ao IX do art. 5º do
Decreto Municipal n° 1.387/2012. Subcláusula Segunda - Caberá ao
Órgão Participante, as atribuições que lhe são conferidas nos termos dos
incisos I a III do art. 6º e incisos I a IV do art. 7º do Decreto Municipal n°
1.387/2012. Subcláusula Terceira - O detentor do registro de preços,
durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a: a) atender aos
pedidos efetuados pelos Órgãos ou entidades participantes do SRP, bem
como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos
registrados nesta Ata, durante a sua vigência. b) fornecer os produtos, por
preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes
do Sistema de Registro de Preços. c) responder no prazo de até 05 (cinco)
dias a consultas do Órgão Gestor de Registro de Preços sobre a pretensão
de Órgãos/Entidades não participantes (carona). d) Cumprir, quando for
o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo
mínimo exigido pela Administração. Subcláusula Quarta - Caberá a
CONTRATADA providenciar a substituição de qualquer empregado que
esteja a serviço da CONTRATANTE, cuja conduta seja considerada
indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE. CLÁUSULA
SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 7.1. Os preços registrados
são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta Ata,
os quais estão relacionados segundo a classificação de cada fornecedor
no Mapa de Preços dos itens, anexo a este instrumento e servirão de base
para futuras aquisições, observadas as condições de mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS
REGISTRADOS 8.1. Os preços registrados só poderão ser revistos nos
casos previstos no art. 16 do Decreto Municipal nº 1.387/2012.
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE
PREÇOS 9.1. Os preços registrados na presente Ata, poderão ser
cancelados de pleno direito, nas situações e na forma do art. 17 e
parágrafos, do Decreto Municipal n° 1.387/2012. CLÁUSULA
DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 10.1. As futuras e
Aquisição de material infantil destinados aos alunos dos Centros de
Educação Infantil da rede básica municipal, que poderão advir desta Ata
de Registro de Preços serão formalizadas por meio de instrumento
contratual a ser celebrado entre o Órgão participante e o fornecedor.
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Subcláusula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro
lugar, não cumpra o prazo estabelecido no subitem 10.1.2. do Anexo I Termo de Referência do Edital, ou se recuse a efetuar o fornecimento,
terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das demais sanções
previstas em lei e no instrumento contratual. Subcláusula Segunda Neste caso, o Órgão participante comunicará ao Órgão Gestor,
competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificação,
os demais fornecedores integrantes desta Ata. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Subcláusula Primeira - Quanto à entrega: a) Considerando-se o
recebimento, por parte do(s) vencedor(es), da(s) respectiva(s)
Ordem(ens) de Compra(s) / Nota(s) de Empenho(s), os materiais serão
entregues de forma parcelada de acordo com a necessidade da
administração. b) O objeto contratual deverá ser entregue no(s) dia(s),
endereço(s) e horário(s) indicados pela a Secretaria de Educação e em
conformidade com especificações estabelecidas neste instrumento. c) O
prazo da entrega do objeto a ser adquirido não poderá ser superior a 15
(quinze) dias contados da data de recebimento da nota de empenho ou
outro instrumento hábil. d) Os atrasos ocasionados por motivo de força
maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis
antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não
serão considerados como inadimplemento contratual. Subcláusula
Segunda - Quanto ao recebimento: a) A empresa vencedora deverá
entregar qualquer quantidade solicitada pelo município, não podendo
portanto estipular em sua proposta de preço, cotas minimas ou máximas
para entrega. b) PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de
posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações,
devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE. c)
DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento
Definitivo, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto,
certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas
e consequente aceitação das Notas Fiscais pelo gestor da contratação,
devendo haver rejeição no caso de desconformidade. d) Caso o material
licitado não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, não
será aceito, sujeitando-se o fornecedor às penas contratuais e legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 12.1. O
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da
contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada.
Subcláusula Primeira – A nota fiscal/fatura que apresente incorreções
será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o
prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. Subcláusula Segunda – Não
será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. Subcláusula Terceira – É vedada a realização de pagamento
antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as
especificações deste instrumento. Subcláusula Quarta – Os pagamentos
encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes: a) Documentação relativa à regularidade para com a
Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. Subcláusula Quinta –
Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por
qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em
Cartório. Caso a documentação tenha sido emitida pela Internet, só será
aceita após a confirmação de sua autenticidade. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 13.1. No caso de
inadimplemento de suas obrigações, o fornecedor estará sujeito, sem
prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes
penalidades: Subcláusula Primeira – Multas, estipuladas na forma a
seguir: 1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
total do contrato ou da parcela não cumprida, até o limite de 15% (quinze
por cento) e multa de 10% (dez por cento) do valor global contratado, no
caso de atraso injustificado no prazo da execução do contrato por período
não superior a 30 (trinta) dias; 2) 10% (dez por cento) incidente sobre o
valor total do contrato ou da parcela não cumprida, no caso de atraso
injustificado no prazo da execução do contrato por período superior a 30
(trinta) dias; 3) 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação,
no caso de desistência de realizar os fornecimentos devidos, com o
conseqüente cancelamento da Nota de Empenho ou documento
equivalente; Subcláusula Segunda - Impedimento de licitar e contratar
com a Administração Pública, sendo, então, descredenciado no cadastro
de fornecedores da Prefeitura Municipal de Sobral, pelo prazo máximo
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
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autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais. Subcláusula Terceira –. A
inexecução total ou parcial do objeto contratual e a ocorrência de
quaisquer dos motivos constantes no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993
será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as conseqüências
previstas no art. 80 do mesmo diploma legal. Subcláusula Quarta – Se
não for possível o pagamento da multa por meio de desconto dos créditos
existentes, o fornecedor recolherá a multa por meio de Documento de
Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro
instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer,
será cobrada em processo de execução. Subcláusula Quinta –. Nenhuma
sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na
forma da lei. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 14.1. Fica
eleito o foro do município de Sobral, para conhecer das questões
relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos
meios administrativos. Assinam esta Ata, os signatários relacionados e
qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel
cumprimento das suas cláusulas e condições. Sobral, 22 de Janeiro de
2016. JÚLIO CÉSAR DA COSTA ALEXANDRE - RONE ROSA
RIBEIRO DE MENEZES - ADAUTO CUSTÓDIO DE AZEVEDO
FILHO.

Ano XIX - Nº 720, quinta-feira, 28 de janeiro de 2016
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO A Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, neste
ato representada por sua Diretora Geral, Maria Socorro de Araujo Dias,
com base na Chamada Pública de Seleção de nº 001/2016 para facilitador
do curso de especialização em urgência e emergência para equipe
multiprofissional, tendo em vista a conclusão do processo seletivo
simplificado, vem através do presente instrumento HOMOLOGAR o
resultado final da seleção, que teve como aprovados os candidatos
abaixo transcritos: Sobral-CE, 27 de janeiro de 2016. Maria Socorro de
Araújo Dias - Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia.

CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 001/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL CONVOCAÇÃO A Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia, neste ato
representada por sua Diretora Geral, Maria Socorro de Araujo Dias, com
base na Chamada Pública de Seleção de nº 001/2016 para facilitador do
curso de especialização em urgência e emergência para equipe
multiprofissional, vem CONVOCAR os candidatos aprovados na
condição de classificados, abaixo transcritos, a comparecerem a
Secretaria Acadêmica da Escola de Formação em Saúde da Família
Visconde de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 – Junco, no
horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, para formalizar o termo de
compromisso no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do
presente instrumento. Sobral-CE, 28 de janeiro de 2016. Maria Socorro
de Araújo Dias - Diretora Geral da Escola de Formação em Saúde da
Família Visconde de Sabóia.

SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO

ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDA DA FAMÍLIA
VISCONDE DE SABÓIA
CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 001/2016 - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FACILITADOR DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA

EXTRATO DE CONVÊNIO - CONVÊNIO Nº 2016012108 CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE SOBRAL, representada por sua
Secretaria da Cultura e do Turismo de Sobral, Sra. Eliane Maria Ribeiro
Alves Leite. CONVENENTE: INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA,
COMUNICAÇÃO, OFÍCIOS E ARTES - ECOA, representada pelo Sr.
ROBERTO GALVÃO LIMA. OBJETO: realização do Projeto Carnaval
2016 – Realização dos desfiles das escolas de samba do município de
Sobral a fim de apoiar as manifestações culturais nesta municipalidade
com a expectativa de atrair público da sede e de todas as regiões
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circunvizinhas. VALOR: R$ 99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos
reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 21/01/2016 a 29/02/2016. DATA: 21
de janeiro de 2016.
INSTITUTO ESCOLA DE CULTURA, COMUNICAÇÃO,
OFÍCIOS E ARTES -ECOA
CARNAVAL 2016 - DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA EDITAL DE INCENTIVO À MONTAGEM - O Instituto ECOA torna
público para conhecimento das Escolas de Samba o Edital de Incentivo
que tem por objetivo apoiar os desfiles das Escolas de Samba de Sobral
para o Carnaval 2016. A montagem e estrutura para o desfile terão apoio
da Prefeitura Municipal de Sobral, sob a responsabilidade da Secretaria
da Cultura e do Turismo, em convênio firmado com o Instituto ECOA.
DA INSCRIÇÃO: 1.1 - Poderão se inscrever Escolas de Samba cujas
agremiações possuam personalidade jurídica e estejam filiadas à Liga
das Escolas de Samba de Sobral, sem fins econômicos, com sede e foro
no município de Sobral, e que apresentem, expressa em seus atos
constitutivos, finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural
compatível com a proposta inscrita. 1.2 - As inscrições acontecerão nos
dias 29 e 30 de janeiro de 2016, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no
Instituto ECOA, localizada na Escola Augusto Pontes à Travessa
Adriano Dias de Carvalho, 135, Centro, na sala da Diretoria de Artes,
mediante a entrega da documentação abaixo discriminada, em envelope
devidamente identificado. O Envelope de Inscrição deverá conter em seu
interior, obrigatoriamente, a documentação para avaliação jurídica e
projeto técnico. 1.2.1 - Avaliação Jurídica: Pessoas Jurídicas de Direito
Privado sem Fins Econômicos: a) Cartão do CNPJ emitido pela
Secretaria da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); b) Cópia do
Estatuto e suas últimas alterações; c) Certificado de regularidade junto
ao FGTS (atualizada), junto à Caixa Econômica Federal
(www.caixa.gov.br); d) Certidão Negativa de Débitos do INSS
(atualizada), junto à Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br); e)
Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Prefeitura de
Sobral; f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais atualizada, emitida
pela SEFAZ (www.sefaz.ce.gov.br); g) Certidão Negativa Conjunta
Federal atualizada, emitida pela Secretaria da Receita Federal
(www.receita.fazenda.gov.br); h) Currículo detalhado das atividades
culturais exercidas; i) Cópia da Ata de eleição da atual diretoria; j) Cópia
de Documento de Identificação e do Comprovante de Endereço do Atual
Presidente; k) Currículo do Responsável pela gestão do projeto; l)
Declaração de Compatibilidade assinada pelo atual presidente (Anexo
I); m) Declaração de Prestação de Contas referente ao incentivo à
montagem recebido para realização do desfile da Escola de Samba na
Cidade do ano de 2014 . 1.2. 2 - Avaliação Técnica/Projeto Técnico:
Pessoas Jurídicas de Direito Privado sem Fins Econômicos a) Ficha de
Inscrição fornecida pela Comissão Organizadora, devidamente
preenchida; b) Texto explicando o enredo; c) Organograma das alas; d)
Letra do samba-enredo. 1.3 - Toda documentação será entregue no ato da
inscrição, cabendo à Comissão Organizadora repassar esta informação à
Comissão Julgadora. A inscrição não será aceita com documentação
incompleta. Não será aceita a troca de qualquer documentação, entregue
à Comissão organizadora, após protocolo de entrega da inscrição. 1.4 - A
falta de apresentação de quaisquer documentos de inscrição implicará
em imediato indeferimento da inscrição. 1.5 – O Instituto ECOA vetará a
inscrição de Escola em duplicidade, assim entendido como Escolas de
nomes diferentes, mas dirigidas pelas mesmas pessoas ou propostas e/ou
que utilizem os mesmos carros e participantes, durante o desfile. 1.6 Não serão aceitas as inscrições provenientes de parentes e cônjuges até
2° grau, servidores e equipamentos culturais vinculados ou mantidos
pelo Instituto ECOA. 1.7 - Serão concedidos incentivos a, no máximo,
08 (oito) agremiações, as quais serão selecionadas conforme critérios
abaixo: a) Prestação de contas em tempo hábil, no edital de 2014, ou anos
anteriores, caso não tenham se apresentado em 2013, para as Escolas já
existentes. b) Melhor pontuação no desfile do Carnaval 2014. c) Maior
envolvimento com a comunidade em que atua, mediante pesquisa feita e
documentada por preposto do Instituto ECOA, junto a escolas públicas,
entidades de classe, associações comunitárias ou outras entidades
existentes na comunidade. d) As Escolas Novas terão sua inscrição
efetivada após vistoria nas instalações, equipamentos, carros,
instrumentos musicais, feitos em datas e horários indeterminados, por
pessoas indicadas pelo Instituto ECOA, mediante vistoria e relatório
acompanhado de fotos. e) O Instituto ECOA poderá deixar de repassar o
incentivo ou parte dele, mesmo depois de feitas as inscrições, em caso do
descumprimento de algum ítem deste edital. 2. DO INCENTIVO-
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MONTAGEM: 2.1 - Cada Escola inscrita e selecionada receberá como
incentivo à montagem para o desfile 2016 o valor bruto de R$ 11.000,00
(onze mil reais), sendo necessária a emissão de nota fiscal e comprovante
do recolhimento dos impostos devidos. O repasse do recurso será
efetivado em duas parcelas a saber : a)Primeira parcela: 80% do valor
total do incentivo que corresponde a R$ 8.800,00 ( oito mil e oiotocentos
reais). Desses valores serão deduzidos os impostos correspondentes de
acordo com a legislação tributária; b)Segunda parcela: 20% do valor
total do incentivo que corresponde a R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos
reais). A segunda parcela será repassada logo após a aprovação da
prestação de contas da primeira parcela. 2.2 - A Escola de Samba que
receber o incentivo para montagem se compromete a realizar o desfile
conforme data estabelecida neste Edital e a colocar na avenida, no
mínimo, 03 (três) carros alegóricos e 150 (cento e cinquenta)
participantes no desfile. 2.3. A Escola que receber o incentivo à
montagem se compromete a realizar, com bateria e principais passistas,
dois (2) ensaios abertos ao público em locais (inclusive em distritos),
datas e horários a serem determinados por este Instituto. 2.4. A Escola
que receber o incentivo à montagem se compromete a abordar durante o
desfile um tema de relevância social, a ser definido pelo Instituto ECOA,
através dos Sambas-enredos, Alas, Evolução, Alegorias, Fantasias, ou o
que considerar oportuno. 3. DO DESFILE: 3.1. Os desfiles dos Grêmios
Recreativos Escolas de Samba de Sobral acontecerão no dia 09 de
fevereiro de 2016 (terça-feira de carnaval) em local a ser definido de
comum acordo entre o Instituto ECOA e a Liga das Escolas de Samba.
3.2. A sequência do desfile obedecerá à classificação do Carnaval 2014,
sendo a última colocada a primeira a desfilar na terça-feira. As Escolas
novas ou que não participaram do desfile 2014 serão submetidas a
sorteio (caso haja mais de uma), sendo as primeiras a desfilarem na terçafeira. A ordem do desfile das Escolas de samba será apresentada pelo
Instituto ECOA após o resultado das Escolas selecionadas. 3.3. O
percurso do desfile, com o local de concentração e de dispersão, será
divulgado pelo Instituto ECOA. 3.4.O início do desfile acontecerá às
18h. Em caso de atraso haverá perda de pontos, sendo 01 (um) ponto na
pontuação geral para cada 05 (cinco) minutos de atraso. Um atraso
superior a 20 (vinte) minutos implicará na desclassificação da Escola. O
tempo máximo a ser utilizado para o desfile será de 50 minutos para cada
Escola. Será permitida uma tolerância de 10 minutos a partir do
momento em que a Comissão Organizadora determinar ao responsável
pela Escola de Samba o Início do Desfile. 3.5A Escola inscrita no Edital
de incentivo à montagem do Carnaval de Sobral 2016, poderá ter a
participação de até 30% (trinta por cento) de pessoas de outras
comunidades para composição geral do desfile. 3.6 A Escola de Samba
poderá desfilar com até 15% do total de integrantes composto por
crianças e adolescentes (idade entre 01 a 14 anos) desde que não as
submetam a situações de risco durante o desfile. 3.7A Escola poderá
formar Ala Infantil, composta por crianças e adolescentes (idade entre 01
a 14 anos), desde que se submetam à avaliação do Conselho Tutelar, com
a devida autorização dos pais ou responsáveis a ser feita em formulário
preenchido neste Instituto. 4.DO JULGAMENTO E DA COMISSÃO
JULGADORA: 4.1. Os quesitos julgados, no total de oito, serão: Enredo
e Evolução, Bateria e Samba-Eneredo, Alegoria, Fantasia e Adereço,
Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira. 4.2. Os jurados, um
para cada dois quesitos, no total de 4 (quatro), e um Coordenador dos
trabalhos da Comissão Julgadora, serão escolhidos pelo Instituto ECOA,
conforme decisão tomada pela maioria em assembleia com os
representantes e/ou dirigentes das Escolas que irão participar do desfile
em 2016. 4.3. Os Jurados atribuirão notas seguindo o critério, a saber: a)
Comissão de frente, Mestre-sala e Porta-bandeira b) Enredo e Evolução
c) Alegoria, Fantasias e Adereços d) Bateria e Samba-Enredo. 4.4. Os
jurados atribuirão notas de 05 (cinco) a 10 (dez) em números inteiros,
sendo permitida somente a quebra de meio ponto (0,5). 4.5. Em caso de
empate, o desempate se dará conforme a maior nota no quesito Enredo.
Persistindo o empate, o critério de desempate será a maior nota por
quesito na seguinte ordem: Evolução; Bateria; Samba-Enredo;
Alegorias; Fantasias e Adereços; Comissão de Frente; Mestre-Sala e
Porta-Bandeira. 5.DA APURAÇÃO E PREMIAÇÃO: 5.1. A apuração
dos resultados do desfile será feita no dia 10 de fevereiro de 2016, quartafeira de cinzas, às 16h na Casa da Cultura de Sobral à Avenida Dom José,
881, Centro. 5.2. A premiação para as cinco escolas vencedoras se dará
através de troféus. 5.3. A entrega dos prêmios será feita em data posterior
e em local a ser definido pelo Instituto ECOA. 6.DAS PENALIDADES:
6.1. As Escolas cujas Prestações de Contas não forem aprovadas em
definitivo pelo Instituto ECOA, ficarão impedidas, assim como seus
representantes legais, de participar de qualquer Edital de seleção
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realizado pelo Instituto ECOA, bem como recebimento de incentivo. 6.2.
Agremiações que ofenderem, através de palavras ou atos, as instituições:
Comissão Organizadora, Jurados, outras Agremiações e/ou servidores
do Instituto ECOA ou da Secretaria da Cultura e do Turismo, denegrindo
a imagem pessoal ou com agressões físicas, devidamente comprovadas
por testemunhas, gravações de áudio ou vídeo, sofrerão punições na
contagem dos pontos ficando à critério da Comissão Julgadora. 6.3. Os
incidentes mencionados no item 6.2 acima serão objeto de processo
administrativo, cuja punição poderá impedir a participação no Edital e
desfile no ano seguinte à juízo da Comissão Organizadora. 6.4. Os
Dirigentes da Escola que porventura descumprirem as obrigações e
ensaio ao público, contidas no item 2.2 que trata do número de
participantes e carros alegóricos no desfile, estão sujeitos a devolver a
quantia recebida como incentivo e ficarão impedidos de participarem
como dirigentes de agremiações em carnavais futuros. 7. DAS
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 7.1. Tendo em vista que os desfiles das
Escolas de Samba podem acontecer em tempo inferior aos 50 minutos,
ficará a critério da Comissão Organizadora, Comissão Julgadora e de
cada Escola de Samba, em comum acordo, adiantarem o início dos
desfiles das Agremiações subsequentes. 7.2. As inscrições que não
estejam conforme as descrições do presente regulamento serão indicadas
pela Comissão Organizadora. 7.3 O ato de inscrição importa no
conhecimento das instruções e na aceitação total das condições fixadas
neste edital. 7.4 Os casos omissos ou não previstos neste Regulamento
serão resolvidos com a Comissão Organizadora do Instituto ECOA.
Sobral, 28 de janeiro de 2016. Roberto Galvão Lima - Diretor-Presidente
do Instituto ECOA.

Ano XIX - Nº 720, quinta-feira, 28 de janeiro de 2016
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do
Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza, Francisca
Valdízia Bezerra Ribeiro. CONTRATADA: ANA CARMEM DIAS
LIBERATO, pessoa física, inscrita no CPF de nº 851.251.993-20
OBJETO: Locação de um imóvel na Rua Cel. Diogo Gomes, n° 1200,
Centro, Sobral - CE, destinado a sua utilização para o funcionamento
provisório da Casa dos Conselhos, vinculado a Secretaria do
Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza, neste
Município. MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº 003/2016.
PROCESSO: 0015016. VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (Três mil
reais). VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
VIGÊNCIA: 11/01/2016 até 11/01/2017.

SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO - Aditivo de contrato de
locação de imóvel Nº 024/2015, firmado entre o Município de Sobral –
CE, representado pelo Secretário da Segurança e Cidadania, Sr. Edder
Sidney P. V. de Moraes e o Sr. Euler Fonseca Rodrigues, para locação do
imóvel situado na Av. Tupinambá, 312, Alto do Cristo, Sobral-Ce.,
destinando sua utilização para atender as necessidades funcionais da
Delegacia da 10ª Região do Serviço Militar, conforme cláusula 3ª do
Termo de Acordo de Cooperação, número 1304500. Com reajuste no
valor total R$ 16.422,96 (Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e dois reais
e noventa e seis centavos), valor mensal R$ 1.368,58 (Hum mil,
trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) com
prorrogação na vigência de 22/01/2016 a 23/01/2017. Assinatura: 22 de
janeiro de 2016.

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E COMBATE À EXTREMA POBREZA
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do
Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza, Francisca
Valdízia Bezerra Ribeiro. CONTRATADA: ONEIDE PESSOA
DIAS, pessoa física, inscrita no CPF de nº 385.624.643-68 OBJETO:
Locação de imóvel situado na Rua Dom José Tupinambá, Distrito de
Aracatiaçu, Sobral - CE, destinado a sua utilização para o
funcionamento provisório do Cras de Aracatiaçu, vinculado a
Secretaria do Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza,
neste Município. MODALIDADE: Dispensa de Licitação Nº
002/2016. PROCESSO: 0015116. VALOR MENSAL: R$ 1.200,00
(Hum mil e duzentos reais). VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00
(Quatorze mil e quatrocentos reais). VIGÊNCIA: 11/01/2016 até
11/01/2017.

Ilustríssimo Senhor Osnivandro Paiva de Oliveira, Representante
da Empresa ENGETRATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELIME (CNPJ sob o n° 13.517.934/0001-47) - NOTIFICAÇÃO - REF.:
LICITAÇÃO: Concorrência Pública CONTRATO N.º 003/2014 –
SEBRAS/CPL OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na
Ampliação da ETA Dom Expedito, Convênio Ministério das Cidades PT
Nº 0406607-26 no Município de Sobral. CONTRATADA: Engetrate
Indústria e Comércio EIRELI-ME LTDA-ME, CNPJ sob o nº
1 3 . 5 1 7 . 9 3 4 / 0 0 0 1 - 4 7 R E P R E S E N TA N T E L E G A L D A
CONTRATADA: Osnivandro Paiva de Oliveira VIGÊNCIA: 360
(trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir do 5º dia útil após
emissão da ordem de serviços. Prezado Senhor, Sr. Osnivandro Paiva de
Oliveira O MUNICÍPIO DE SOBRAL, ente de Direito Público Interno,
cuja Prefeitura Municipal é sediada na Rua Viriato de Medeiros, n.º
1250, Centro, nesta urbe, com inscrição no CNPJ n.º 07.598.634/000137, por conduto de seu Secretário de Obras alfim firmados, vem,
respeitosamente, ante Vossa Senhoria, para apresentar-lhe a presente
NOTIFICAÇÃO, relativa ao objeto do contrato acima epigrafado, pelo
que pela presente fica Vossa Senhoria efetivamente NOTIFICADO, na
qualidade de representante legal da empresa ENGETRATE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME, para, no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento desta,
retomar a execução da obra, objeto do contrato acima mencionado, no
qual a sua empresa figura como contratada, e que assim o faça com estrita
obediência a Cláusula Quarta do contrato em apreço, que segue abaixo
transcrita: CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 4.1. Os serviços,
objeto desta licitação, deverão ser executados e concluídos dentro do
prazo de 360(trezentos e sessenta) dias, contados a partir do 5º dia útil
após a emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Ressalta-se que, conforme relatório
de vistoria da obra, encontra-se em ritmo bastante lento, com o
cronograma físico/financeiro atingindo 6,9% de execução, não havendo
justificativa plausível para lentidão dos serviços, caracterizando
morosidade excessiva e total falta de interesse ou incapacidade
operacional para executar os serviços que foi contratada, infringindo
escancaradamente o contrato celebrado . Portanto, a situação acima
narrada enseja a aplicação de diversas penalidades, contidas no contrato
nº 0032014, pactuado entre as partes. É o que se infere das cláusulas
contratuais que abaixo seguem transcritas: Cláusula Décima TerceiraDas Sanções Administrativas (…) 13.2. No caso de atraso na execução
dos serviços, independente das sanções civis e penais previstas na lei
8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas a CONTRATADA: a) Multa
de 0,3 % (três por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o
limite de 30 dias; b) Multade 2% (dois por cento) ao mês, cumulativos
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sobre o valor da parcela não cumprida do contrato; e 13.3. Caso o
contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita
às seguintes cominações,independentemente de outras sanções previstas
na Lei 8.666/93 e suas alterações: a) Perda integral da garantia de
execução do contrato; e b) multa correspondente a 10% (dez por cento)
do valorda sua proposta. 13.4 As multas aplicadas serão descontadas exoficio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos
serviços Cláusula Décima Quarta- Da Rescisão 14.1 O
CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independente de
Interpelação Judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos
seguintes casos: a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de
cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da
CONTRATADA; Por ser oportuno, remetemos cópias: do contrato,
aditivo, notificação e relatório de vistoria. Por fim, sob pena de ser
aplicada à empresa contratada, ora Notificada, as Sanções
administrativas constantes do respectivo instrumento contratual, bem
como as sanções legais preconizada no Estatuto das Licitações (Lei N.º
8.666/93), dentre estas a aplicação de multa, rescisão unilateral do
referido contrato e declaração de inidoneidade impedindo-a, por
conseguinte, de participar de certames licitatórios realizado por qualquer
órgão público do país, reinicie a execução da obra no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento desta.
Sobral / CE, 17 de dezembro de 2015 JOSÉ ILO DE OLIVEIRA
SANTIAGO - Secretário de Obras, OSNIVANDRO PAIVA DE
OLIVEIRA - Representante da Empresa ENGETRATE INDÚTRIA E
COMÉRCIO EIRELI-ME.
NOTIFICAÇÃO - A Secretaria de Obras do Município de Sobral, no
uso de suas atribuições, NOTIFICA a empresa M. C. Parente
Premoldados Ltda, através do Senhor Marcelo Catunda Parente Filho,
referente à Construção de Drenagem de águas pluviais da Micro Bacia
do Canal do Mucambinho (Lote 02) para que sejam tomadas
providências urgentes no sentido de OBEDECER ao projeto com relação
ao que foi solicitado pelo fiscal da Caixa Econômica Federal – CEF,
quanto a junta de dilatação a qual não está sendo obedecida. Sobral, 22 de
Janeiro de 2016. Engº José Ilo de Oliveira Santiago - Secretário de Obras
- Marcelo Catunda Parente Filho - M. C. Parente Premoldados Ltda.

SECRETARIA DE URBANISMO
PORTARIA Nº 03/2016 - Dispõe sobre a inclusão de certificado que
ateste a emissão do Atestado de Viabilidade Técnica – AVT - pela Coelce
à documentação necessária para a concessão dos Alvarás de Construção
e de Funcionamento em área do sítio histórico. A SECRETÁRIA DE
URBANISMO, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE, no uso regular de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 68, II da Lei Orgânica do
Município de Sobral, e; CONSIDERANDO a importância de assegurar a
função social da propriedade, cujo uso e ocupação devem respeitar a
legislação urbanística, a proteção do patrimônio histórico/ambiental e o
interesse da coletividade; CONSIDERANDO a dinâmica econômica e
urbana fomentada pelo projeto Sobral Novo Centro e a importância de
planejar e preservar a ocupação do espaço urbano do sítio histórico;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 392, de 28 de outubro de 1999, que
dispõe sobre o tombamento do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da
Cidade de Sobral; CONSIDERANDO a implantação da internalização
da fiação, que altera a forma de aprovação dos projetos junto à
concessionária de energia, comtemplada pelo projeto Sobral Novo
Centro; CONSIDERANDO a preocupação com a preservação dos
imóveis, em especial, das fachadas do sítio histórico; RESOLVE: Art. 1º
- Incluir à documentação necessária para a concessão dos Alvarás de
Construção e de Funcionamento pela Prefeitura Municipal de Sobral
certificado que ateste a emissão do Atestado de Viabilidade Técnica –
AVT - pela concessionária de energia; Art. 2º - O dispositivo do artigo
anterior faz referência a toda e qualquer construção, reforma - com ou
sem acréscimo de área - ou ainda mudança de uso em imóveis situados,
tanto na área de proteção rigorosa do sítio histórico, como na área de
entorno; Art. 3º - Caso o AVT aponte a necessidade de subestação,
incluir-se-á como documentação necessária o certificado de aprovação
do projeto elétrico, que prevê a localização da subestação. Parágrafo
único. A subestação em hipótese alguma poderá localizar-se na fachada
ou alterá-la sem anuência do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional; Art. 4º - A documentação supramencionada nos
artigos anteriores poderá ser apresentada durante o processo de análise e
aprovação do projeto da edificação; Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor
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na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 28 de janeiro de
2016. GIZELLA MELO GOMES - SECRETÁRIA DE URBANISMO,
PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE.
PORTARIA Nº 04/2016 - Trata da disponibilidade dos espaços públicos
para as festividades carnavalescas do presente ano. A SECRETÁRIA DE
URBANISMO, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE, no uso regular de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 68, II da Lei Orgânica do
Município de Sobral, e; CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a
promoção do turismo e do comércio, cuja movimentação deve respeitar o
interesse da coletividade, bem como as legislações jurídica e urbanística
vigentes; CONSIDERANDO a importância das festividades
carnavalescas como um espaço para as manifestações culturais da
população, promovendo a inclusão social e o entretenimento livre e
gratuito para todos; CONSIDERANDO o adensamento populacional
dos locais em que ocorrerão as festividades, podendo causar incômodos
tanto no que tange à poluição sonora – e outras - como nas interdições de
vias; CONSIDERANDO ainda as disposições do Código de Obras e
Posturas do Município, que proíbem expressamente perturbar o sossego
público com ruídos ou sons excessivos, não podendo estes excederem ao
limite de 80 db (decibéis); RESOLVE: Art. 1º - Disponibilizar os espaços
públicos para as manifestações carnavalescas que ocorrerão entre os dias
30 de janeiro e 10 de fevereiro do presente ano, desde que não acarretem
a interdição de vias, bem como atendam às disposições jurídicas acerca
da poluição sonora, ambiental e outras; Art. 2º - Esta Portaria entra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 28 de janeiro de
2016. GIZELLA MELO GOMES - SECRETÁRIA DE URBANISMO,
PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE.
PORTARIA Nº 05/2016 - Dispõe acerca da prorrogação do prazo para
protocolizar a documentação necessária à renovação dos Alvarás de
Funcionamento referentes ao exercício de 2016. A SECRETÁRIA DE
URBANISMO, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE, no uso regular de
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 68, II da Lei Orgânica do
Município de Sobral, e; CONSIDERANDO a importância de assegurar a
função social da propriedade, cujo uso e ocupação devem respeitar a
legislação urbanística, a proteção do patrimônio histórico/ambiental e o
interesse da coletividade; CONSIDERANDO ainda o grande número de
empresas a serem fiscalizadas pelos órgãos envolvidos no processo de
licenciamento, bem como a situação excepcional de falha no sistema
eletrônico do Corpo de Bombeiros durante considerável período de
tempo; RESOLVE: Art. 1º - Prorrogar até o dia 29 de fevereiro de 2016 o
prazo para protocolizar a documentação necessária à renovação da
Licença para Funcionamento de Estabelecimento de Produção,
Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Similares - relativo ao
exercício de 2016. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se,
Registre-se e Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 28 de janeiro de 2016.
GIZELLA MELO GOMES - SECRETÁRIA DE URBANISMO,
PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2016 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação Data de Abertura: 12/02/2016, às 12:00 h – OBJETO: Aquisição de
Coletes de Segurança de alta visibilidade, fabricado em tecido dublado na
cor amarela e super resistente, termoldado com faixas retrorefletivas, que
atenda às resoluções nº 251/2007 e 356/2010 do
CONTRAN/DENATRAN, destinados aos permissionários do sistema de
Mototáxis deste município. 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,
27/01/2016. A Pregoeira – Silvana Maria Paiva Carneiro.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 007/2016 – Aviso de Licitação – Comissão
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Permanente de Licitação - Data de Abertura: 15/02/2016, às 09:00 h –
OBJETO: Contratação de Empresa para Limpeza de Terrenos e Retirada de
Entulhos da Construção Civil na Sede e Distritos do Município de Sobral.
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, 27/01/2016. 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
ELETRÔNICO N° 048/2015 Contratação de empresa especializada em
serviços de locação de
som, de iluminação, de palcos pequenos,
médios e grandes. A licitação tem o objetivo de dar suporte aos eventos,
concursos e apresentações artísticas e culturais como implementação do
“Viver Jovem – No Tom da Participação” da estação da juventude,
coordenada pela Coordenadoria de Juventude, ligada ao Gabinete do Prefeito
de Sobral,, conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01,
parte integrante do Edital,tendo como resultado: adjudicado em 05/01/2016 e
homologado em 20/01/2016. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
– Central de Licitações. Sobral - Ceará, 28 de janeiro de 2016. 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,
pela Portaria N° 001/2016 PGM, comunica o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2016, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada na realização dos eventos que ocorrerão no período
carnavalesco no município de Sobral, que aconteceram entre os dias 06 a 09
de fevereiro de 2016, no município de Sobral, conforme especificações e
quantitativos contidos no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como
resultado REVOGADO. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOCENTRAL DE LICITAÇÕES. Sobral/CE, 26 de janeiro de 2016. Silvana
Maria Paiva Carneiro – PREGOEIRA.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – ADENDO 01 DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 177/2015 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação.
Nova Data de Abertura: 15/02/2016, às 12:00h OBJETO: Serviço de
Instalação de ar condicionado modelo split, destinados as unidades da
secretaria de saúde do município de Sobral. 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, 28/01/2016. A Pregoeira – Silvana Maria Paiva Carneiro.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária da Cultura e do
Turismo a Sra. ELIANE MARIA RIBEIRO ALVES LEITE.
CONTRATADO: CALIFORNIA PRODUÇÕES E EDIÇÕES
ARTISTICAS LTDA-ME representado pelo Sr. DANIEL PINTO
COUTINHO. OBJETO: Contratação para realização de Show na cidade de
Sobral, a ser realizado no dia 30/01/2016, com a artista DANIELA
MERCURY, estimulando as manifestações artísticas e culturais deste
município, com a realização do Bloco dos Sujos/2016. MODALIDADE:
Inexigibilidade nº 001/2016. VALOR: R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (Trinta) dias. DATA: 20 de janeiro de
2016.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A Secretaria da
Saúde do Município de Sobral comunica o resultado da Ata de Registro de
Preços nº 001/2016 do Pregão Presencial nº 164/2015, formalizada através
do Processo nº 0704515. A Ata tem como objeto o registro de preços para
futuras e eventuais prestações de serviços gráficos, destinados as campanhas
educativas e preventivas realizadas nas unidades Básicas de Saúde do
municipal de Sobral, no valor global de R$ 13.305,00 (Treze mil trezentos e
cinco reais) junto a empresa J. R. DA SILVA vencedora dos itens 13, 15 e 36
do Processo Licitatório. Os recurso que garante esta aquisição correrão por
conta da Dotação Orçamentária sob o nº 0701.10301.0102.2011.33903900.
Sobral – Ceará, 28 de janeiro de 2016. MÔNICA SOUZA LIMA –
SECRETÁRIA DA SAÚDE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A Secretaria da
Saúde do Município de Sobral comunica o resultado da Ata de Registro de
Preços nº 001/2016 do Pregão Presencial nº 164/2015, formalizada através
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do Processo nº 0704515. A Ata tem como objeto o registro de preços para
futuras e eventuais prestações de serviços gráficos, destinados as campanhas
educativas e preventivas realizadas nas unidades Básicas de Saúde do
municipal de Sobral, no valor global de R$ 62.972,00 (Sessenta e dois mil
novecentos e setenta e dois reais) junto a empresa GRÁFICA ENCAIXE
LTDA EPP vencedora dos itens 06, 29, 37, 45, 47, 49, 50 e 51 do Processo
Licitatório. Os recurso que garante esta aquisição correrão por conta da
Dotação Orçamentária sob o nº 0701.10301.0102.2011.33903900. Sobral –
Ceará, 28 de janeiro de 2016. MÔNICA SOUZA LIMA – SECRETÁRIA DA
SAÚDE.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A Secretaria da
Saúde do Município de Sobral comunica o resultado da Ata de Registro de
Preços nº 001/2016 do Pregão Presencial nº 164/2015, formalizada através
do Processo nº 0704515. A Ata tem como objeto o registro de preços para
futuras e eventuais prestações de serviços gráficos, destinados as campanhas
educativas e preventivas realizadas nas unidades Básicas de Saúde do
municipal de Sobral, no valor global de R$ 50.030,00 (Cinquenta mil e trinta
reais) junto a empresa MB5 CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA-ME vencedora
dos itens 04, 05, 12, 24, 25 e 34 do Processo Licitatório. Os recurso que
garante esta aquisição correrão por conta da Dotação Orçamentária sob o nº
0701.10301.0102.2011.33903900. Sobral – Ceará, 28 de janeiro de 2016.
MÔNICA SOUZA LIMA – SECRETÁRIA DA SAÚDE.
RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2015 - OBJETO: Contratação de
empresa Especializada na Construção de pavimentação em pedra tosca na
Rua S.D.O. I e II, na Localidade de Varjota dos Machados, Distrito de
Salgado dos Machados, Município de Sobral. A Comissão Permanente de
Licitação do Município de Sobral, em cumprimento ao Inciso I, § 1º do artigo
109 da Lei 8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados na
referida Concorrência Pública, que após análise dos documentos de
habilitação a Comissão declarou HABILITADAS as empresas:
CONSTRUTORA E&J LTDA-ME, CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA
LTDA ME, R.R. PORTELA CONSTRUÇÕES DE VEÍCULOS LTDA-ME,
por haverem apresentados os documentos de habilitação em conformidade
com o edital e INABILITADA a empresa: V&M SERVIÇOS EM GERAL
LTDA-ME, por estar em desacordo com edital, conforme ata datada de
27/01/2016. Fica aberto o prazo recursal conforme legislação vigente.
Comissão Permanente de Licitação. Sobral - Ceará, 28 de janeiro de 2016.
Verônica Mont' Alverne Guimarães. PRESIDENTE.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
TERMO JUSTIFICATIVO DE DISPENSA – 01.26.002/016 CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral -CE –
CNPJ 07.817.778/0001-37 - OBJETO: "contratação de locação de
Caminhão-Tanque (Carro-Pipa) com capacidade mínima de 08 m3, com
operador, combustível e manutenção por conta da contratada, destinados aos
serviços de transporte de água para as localidades da Serra do Rosário, que
tem ligações de água e que estão sem água potável para consumo" - PESSOA
JURÍDICA: R PEREIRA DE LIMA - ME -CNPJ: 23.043.197/0001-41 ENDEREÇO: Sobral-CE - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
termo está fundamentado no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, a Lei 7.783,
de Junho de 1989, o Decreto nº 1.707, de 16 de Outubro de 2015, e,
subsidiariamente, pela proposta apresentada pela Contratada, da Justificativa
Técnica e demais termos do Processo Dispensa nº 01.26.001/2016,
devidamente homologado pelo Diretor Presidente do SAAE-SOBRAL VALOR: R$ 655.340,40(seiscentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e
quarenta reais e quarenta centavos) – VIGÊNCIA GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Dr. José Ealber Macedo Luna, Diretor
Operacional do SAAE de Sobral - O prazo de vigência do contrato será de
180 (cento e oitenta dias) dias contados a partir da data da publicação na IOM
ou até que se complete novo procedimento licitatório com a respectiva
publicação de novo contrato- DATA: 27 de Janeiro de 2016.
EXTRATO DE CONTRATO:
Contrato nº 01.26.002/2016 CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral -CE –
CNPJ 07.817.778/0001-37 - OBJETO: "contratação de locação de
Caminhão-Tanque (Carro-Pipa) com capacidade mínima de 08 m3, com
operador, combustível e manutenção por conta da contratada, destinados aos
serviços de transporte de água para as localidades da Serra do Rosário, que
tem ligações de água e que estão sem água potável para consumo" - PESSOA
JURÍDICA: R PEREIRA DE LIMA - ME -CNPJ: 23.043.197/0001-41 ENDEREÇO: Sobral-CE - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente
termo está fundamentado no Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, a Lei 7.783,
de Junho de 1989, o Decreto nº 1.707, de 16 de Outubro de 2015, e,
subsidiariamente, pela proposta apresentada pela Contratada, da Justificativa
Técnica e demais termos do Processo Dispensa nº 01.26.001/2016,
devidamente homologado pelo Diretor Presidente do SAAE-SOBRAL VALOR: R$ 655.340,40 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e
quarenta reais e quarenta centavos) – VIGÊNCIA GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Dr. Ealber José Ealber Macedo Luna, Diretor
Operacional do SAAE de Sobral - O prazo de vigência do contrato será de
180 (cento e oitenta dias) dias contados a partir da data da publicação na IOM
ou até que se complete novo procedimento licitatório com a respectiva
publicação de novo contrato- DATA: 27 de Janeiro de 2016.
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