Ano XIX - nº 782
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI N° 147 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1997 - Cria os cargos de
provimento efetivo para a Guarda Civil Municipal, na forma que indica.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: Art. 1o - Ficam criados 50 (cinquenta) cargos de
provimento efetivo de Guarda de 2ª Classe, conforme indicados no
Anexo Único desta Lei. Parágrafo Único - Os cargos de provimento
efetivo indicados no “caput” deste artigo, integrarão a estrutura da
Guarda Civil Municipal, criada através da Lei Municipal n° 092 de 16 de
Janeiro de 1997. Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL
DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 18 de
novembro de 1997. CID FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.

Sobral (CE), quinta-feira, 11 de agosto de 2016
VENDA para o procedimento de compra denominada CHAMADA
PÚBLICA, mediante as condições estabelecidas neste Edital, tudo em
conformidade com as normas gerais contidas na Lei nº 11.947, de
16/06/2009, na Resolução nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013 e
Resolução n° 4 de 02 de Abril de 2015 que altera a redação dos artigos 25
à 32 da Resolução nº 26 do FNDE e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações. O Município de Sobral-CE, através de sua
Prefeitura, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 07.598.634/0001-37, com sede administrativa sito na
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, CEP: 62.011-060, representado
neste ato pela a sua Secretária Interina de Educação, a Sra. Iracema
Rodrigues Sampaio de Souza, no uso de suas prerrogativas legais, e
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 de 16/06/2009. 1.
OBJETO A realização da Chamada Pública tem como objetivo aquisição
de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, através dos
programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino
Fundamental), PNAC (Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Creches), PNAP (Programa Nacional de Alimentação Escolar – PréEscola) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), Mais Educação e AEE
(Alunos Especiais) destinados a alimentação dos alunos da rede
municipal, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo:

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela a Secretaria de Educação
ao Sr. Júlio Cesar da Costa Alexandre. CONTRATADA: Fr.Ismael
Duarte Viana. CPF: 057.859.613-00. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, através dos programas
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino
Fundamental), PNAC (Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Creches), PNAP (Programa Nacional de Alimentação Escolar – PréEscola) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), Mais Educação e AEE
(Alunos Especiais) para o ano de 2016 destinados a alimentação dos
alunos da rede municipal. MODALIDADE: Chamada Pública
001/2016. VALOR: R$19.999,20. PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de
Agosto de 2016. DATA: 22 de Fevereiro de 2016.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela a Secretaria de Educação
ao Sr. Júlio Cesar da Costa Alexandre. CONTRATADA: Carlota
Rodrigues da Silva. CPF: 310.676.033-87. OBJETO: Aquisição de
gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, através dos
programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino
Fundamental), PNAC (Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Creches), PNAP (Programa Nacional de Alimentação Escolar – PréEscola) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), Mais Educação e AEE
(Alunos Especiais) para o ano de 2016 destinados a alimentação dos
alunos da rede municipal. MODALIDADE: Chamada Pública
001/2016. VALOR: R$ 5.114,10. PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de
Agosto de 2016. DATA: 22 de Fevereiro de 2016.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela a Secretaria de Educação
ao Sr. Júlio Cesar da Costa Alexandre. CONTRATADA: Jonas da Silva
Barbosa. CPF: 011.393.583-83. OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar, através dos programas
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar – Ensino
Fundamental), PNAC (Programa Nacional de Alimentação Escolar –
Creches), PNAP (Programa Nacional de Alimentação Escolar – PréEscola) e EJA (Educação de Jovens e Adultos), Mais Educação e AEE
(Alunos Especiais) para o ano de 2016 destinados a alimentação dos
alunos da rede municipal. MODALIDADE: Chamada Pública
001/2016. VALOR: R$ 19.999,20. PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 31 de
Agosto de 2016. DATA: 22 de Fevereiro de 2016.
CHAMADA PÚBLICA 002/2016 - A Secretaria de Educação do
Município de Sobral receberá no local, data e horário a seguir
discriminados, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROJETO DE

2. AMOSTRAS DOS PRODUTOS 2.1 As amostras dos produtos dos
itens deverão ser entregues no dia do certame, que será analisado após a
fase de habilitação no Setor da Merenda Escolar (End.: Oriano Mendes,
nº 463, tel.: 88-3611-3669, Centro, Sobral-CE.), para avaliação e seleção
do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a testes
necessários. 2.2. As amostras deverão ser identificadas com o número da
chamada, nome do fornecedor e o item. 2.3 A não apresentação da
amostra ou a apresentação de amostras em desacordo com as exigências
deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou da
proposta. 2.4. As amostras serão analisadas pelo Setor de Merenda
Escolar da Secretaria de Educação, que observará como critério de
avaliação, além das especificações descritas para cada gênero
alimentício do item 4 deste edital. 2.5. A análise ficará a cargo de
profissional da área de nutrição, que emitirá seu parecer com laudo
devidamente assinado e identificado no dia certame. 3. DO ACESSO AO
EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 3.1. O Edital estará
disponível: Impresso Oficial Municipal, Correio da Semana, Secretaria
de Agricultura Municipal e no Setor de Merenda Escolar da Prefeitura de
Sobral, situada na Rua Oriano Mendes, nº 463, no telefone: (88)36113669. 3.2. O certame será realizado no Setor de Merenda Escolar da
Prefeitura de Sobral, situada na Rua Oriano Mendes, nº 463, no telefone:
(88)3611-3669, Centro, Sobral-CE. 4. DA DATA E HORÁRIO DO
CERTAME 4.1. SESSÃO PÚBLICA: ¬¬¬22/08/16, às 9hs. 4.2.
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo
utilizadas será observado o horário do Estado do Ceará. 4.3. Na hipótese
de não haver expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário, salvo comunicação contrária do setor da merenda
escolar. 5. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 5.1. Quanto
à entrega: 5.1.1. Quanto à entrega: Considerando-se o recebimento, por
parte do(s) vencedor(es), da(s) respectiva(s) Ordem(ens) de Compra(s) /
Nota(s) de Empenho(s), a entrega será efetuada semanalmente de acordo
com a necessidade da administração, seguindo cronograma estipulado
pelo setor de merenda escolar. 5.1.2 O objeto contratual deverá ser
entregue no(s) dia(s), endereço(s) e horário(s) indicados no item 12 deste
termo e em conformidade com especificações estabelecidas neste
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instrumento. 5.1.3 O prazo da entrega do objeto a ser adquirido não
poderá ser superior a 07 (sete) dias contados da data de recebimento da
nota de empenho ou outro instrumento hábil. 5.1.4. 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. 5.2. Quanto ao recebimento: 5.2.1. PROVISORIAMENTE,
mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE. 5.2.2. 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 conseqüentes aceitação das Notas
Fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de
desconformidade. 5.2.3. Caso o material licitado não atenda às
especificações exigidas, não será aceito, sujeitando-se o fornecedor às
penas contratuais e legais. 6. FONTE DE RECURSO:
06.01.12.306.0149.2.112.33903000 06.01.12.306.0153.2.103. 3903000
06.01.12.306.0150.2.075.33903000 7. HABILITAÇÃO DO
FORNECEDOR Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão
comercializar sua produção agrícola na forma de Fornecedores
Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art.
27 da Resolução FNDE nº 4, de 2 de Abril de 2015. 7.1. ENVELOPE Nº
001 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não
organizado em grupo). O Fornecedor Individual deverá apresentar no
envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de
inabilitação: I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido
nos últimos 60 dias; III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; IV - a
prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando
for o caso; V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem
entregues são oriundos de produção própria, relacionada no projeto de
venda. 7.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO
INFORMAL O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação: I - a prova de
inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; II - o extrato da DAP Física
de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; III o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou
Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com assinatura
de todos os agricultores participantes; IV - a prova de atendimento de
requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; V - a declaração
de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
agricultores familiares relacionados no projeto de venda. 7.3.
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL O Grupo
Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo
relacionados, sob pena de inabilitação: I - a prova de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; II - o extrato da DAP

Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; III
- a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; IV - as
cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada
no órgão competente; V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; VI - a declaração de que
os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos
associados/cooperados; VII - a declaração do seu representante legal de
responsabilidade pelo controle do atendimento do limite individual de
venda de seus cooperados/associados. VIII - a prova de atendimento de
requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; 7.3.2.
ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 7.3.2.1 No Envelope nº 02
os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais
deverão apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar conforme Anexo III (modelo da Resolução FNDE
nº 4, de 2 de Abril de 2015). 7.3.2.2 A relação dos proponentes dos
projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em ata
após o término do prazo de apresentação dos projetos . Após a publicação
do resultado da seleção dos proponentes o(s) selecionado(s) será(ão)
convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s) no prazo de até 05(cinco)
dias. 7.3.2.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será( ão)
selecionado(s) conforme critérios estabelecidos pelo art. 25 da
Resolução. 7.3.2.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº da DAP Física
de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor
Individual ou Grupo Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização
produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 7.3.2.5. Na ausência ou
desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura
dos envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua
regularização de até 24(vinte quatro) horas, conforme análise da
Comissão Julgadora. 8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS 8.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas
serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de
projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de
propostas do País. 8.2. Entre os grupos de projetos, será observada a
seguinte ordem de prioridade para seleção: I - o grupo de projetos de
fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. II - o grupo
de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do
estado e do País. III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o
do País. 8.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem
de prioridade para seleção: I - os assentamentos de reforma agrária, as
comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não
havendo prioridade entre estes; II - os fornecedores de gêneros
alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a
Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; III - os Grupos Formais
(organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores
familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP
Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores
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Individuais (detentores de DAP Física); Caso a EEx. não obtenha as
quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os
projetos dos demais grupos, em acordo com os critérios de seleção e
priorização citados nos itens 7.1 e 7.2. 8.4. No caso de empate entre
grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem
de agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no
seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 8.5. Em caso de persistir
o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as
partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a
serem adquiridos entre as organizações finalista. 9.
HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO: 9.1 – Após a homologação
do resultado da chamada pública, os proponentes classificados em
primeiro lugar para o objeto terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento da convocação pelo Órgão beneficiado,
para assinar o contrato. 9.2 – Os demais fornecedores serão
classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e
poderão ser convocados nos casos previstos nesta Chamada. 9.3 – É
facultado à Prefeitura do Município de Sobral, quando o convocado
não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os
proponentes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a chamada, independentemente da aplicação das sanções
previstas. 9.4 – Poderá a proposta do licitante vencedor ser
desclassificada se tiver o Órgão Contratante conhecimento de fato ou
circunstâncias superveniente que desabone sua regularidade fiscal,
jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso,
poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação
dos licitantes remanescentes. 10. RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA 10.1 Os fornecedores que aderirem a este processo
declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para
tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitandose, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e
penal aplicáveis. 10.2 O fornecedor compromete a fornecer os gêneros
alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade
estabelecida na legislação vigente e as especificações técnicas
elaboradas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar. 10.3 O
fornecedor compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços
estabelecidos nesta chamada pública conforme cronograma de entrega
estabelecido pela merenda escolar. 10.4. Responsabilizar-se pelos
danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da
sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser
arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o
fato da contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução
do contrato. 10.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas
que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive
as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos,
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do
trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na
execução do contrato. 10.6. Prestar imediatamente as informações e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo
quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que
serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 10.7.
Substituir o objeto contratual que comprovadamente apresente
condições de defeito ou em desconformidade com as especificações
deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua notificação.
10.8. 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.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 11.1. Solicitar a
execução do objeto à contratada através de Nota de Empenho ou outro
instrumento hábil. 11.2. Proporcionar à contratada todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do
objeto contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/1993 e suas
alterações posteriores. 11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual
através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar
providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da
execução do objeto contratual. 11.5. Efetuar os pagamentos devidos à
contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 11.6. Aplicar as
penalidades previstas em lei e neste instrumento.
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13. FISCALIZAÇÃO 13.1. A execução contratual será acompanhada e
fiscalizada por Roberta Pontes Vasconcelos, gerente do setor de
alimentação escolar, especialmente designado para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei
Federal nº 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de
GESTOR. 14. DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1. Os produtos alimentícios
deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal.
14.2. O limite individual de venda do agricultor familiar e do
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar deverá respeitar
o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por
DAP/Ano/Entidade Executora, e obedecerá as seguintes regras: I - Para a
comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os
contratos individuais firmados deverão respeitar o valor máximo de
R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex. II - Para a
comercialização com grupos formais o montante máximo a ser
contratado será o resultado do número de agricultores familiares
inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: Valor máximo a ser
contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$
20.000,00. 15. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada
através de um Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com
clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em
cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da
proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos,
da Lei 8.666/1993. 16. DOS ANEXOS 31.1. Constituem anexos deste
Edital, dele fazendo parte: ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA. Sobral, 01 de
Agosto de 2016. Iracema Rodrigues Sampaio de Souza - Secretária de
Educação Interina.
ANEXO I - CONTRATO N.º ____/2016 CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR O MUNICIPIO DE
SOBRAL, por intermédio da sua Secretaria da Educação, inscrito no
CNPJ sob o nº 07.598.634/0001-37, situado à Rua Viriato de Medeiros nº
1250, Centro, Sobral-Ce, Cep.: 62011-060, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Secretário da
Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE, portador da
Carteira de Identidade nº 92004043822 SSP-CE e CPF nº 718.483.84368, residente e domiciliado no município de Sobral, Estado do Ceará,
doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do
grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. ,
n.º , em (município), inscrita no CNPJ sob n.º , (para grupo formal), CPF
sob n.º ( grupos informais e individuais), doravante denominado (a)
CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº
11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na
Chamada Pública nº 002/2016 , resolvem celebrar o presente contrato
mediante as cláusulas que seguem: CLÁUSULA PRIMEIRA: É objeto
desta contratação aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar, através dos programas PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental), PNAC (Programa
Nacional de Alimentação Escolar – Creches), PNAP (Programa
Nacional de Alimentação Escolar – Pré-Escola) e EJA (Educação de
Jovens e Adultos), Mais Educação e AEE (Alunos Especiais) destinados
a alimentação dos alunos da rede municipal, descritos no quadro previsto
na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º
002/2016, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato,
independentemente de anexação ou transcrição. CLÁUSULA
SEGUNDA: O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme
descrito na Cláusula Quarta deste Contrato. CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do
CONTRATADO, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por
ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa
Nacional de Alimentação Escolar. CLÁUSULA QUARTA: Pelo
fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos
abaixo (no quadro), de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o
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(a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ ( ). a) O recebimento
das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de
Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela
alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato. b) O
preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e
no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete,
recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais,
sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do
presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: As despesas decorrentes do presente contrato
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:
06.01.12.306.0149.2.112.33903000 06.01.12.306.0153 .2.103.33903000
06.01.12.306.0150. .075.33903000 CLÁUSULA SEXTA: O
CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula
Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e
liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas
do mês anterior. CLÁUSULA SÉTIMA: O CONTRATANTE que não
seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do
CONTRATADO, está sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de
0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. CLÁUSULA OITAVA: O
CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no §
11 do artigo 45 da Resolução CD/FNDE nº26/2013 as cópias das Notas
Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade,
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e
documentos anexos, estando à disposição para comprovação. CLÁUSULA
NONA: É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o
ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. CLÁUSULA DÉCIMA: O
CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os
interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para
melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os
direitos do CONTRATADO; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos
casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; c) fiscalizar
a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste; Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o
contrato sem restar caracterizada culpa do CONTRATADO, deverá
respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da
remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A multa aplicada após regular
processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A fiscalização
do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da
Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas pelo contratante
ou pela legislação. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O presente
contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001 /2016, pela
Resolução CD/FNDE nº 4, de 02 de Abril de 2015, pela Lei nº 8.666/1993 e
pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos. CLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA: Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As comunicações com origem neste
contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax,
transmitido pelas partes. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Este Contrato,
desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta,
consoante Cláusula Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito,
independentemente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela
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inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos
previstos em lei. CLÁUSULA DÉCIMA. SÉTIMA: O presente contrato
vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o
cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até de de . CLÁUSULA
DÉCIMA OITAVA: É competente o Foro da Comarca de para dirimir
qualquer controvérsia que se originar deste contrato. E, por estarem assim,
justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas. Sobral, ___de ___de___.
CONTRATANTE - CONTRATADA.
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período de constante da tabela abaixo, no horário das 8h às 14h, para
assinatura dos contratos e início imediato das atividades.
II.COMUNICAR, que o não comparecimento no prazo acima
especificado, implicará automaticamente em sua desistência tácita.
Sobral, 10 de agosto de 2016. Mônica Souza Lima – Secretária da Saúde.

EDITAL Nº 13/2016 - ADITAMENTO AO EDITAL 12/2016 TERMO DE ADITAMENTO AO EDITAL 12/2016 QUE TRATA DO
RESULTADO DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS
SOLICITAÇÕES DE MATRÍCULA PARA A FASE 2 – CURSO DE
INTRODUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA –
PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, Estado do Ceará, através
de sua Secretária Municipal de Saúde, na qualidade de realizadora do
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos de Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, vem tornar
público para os interessados o presente termo de Aditamento ao Edital
12/2016, RESOLVENDO aditar o ANEXO I do Edital 12/2016, que trata
do DEFERIMENTO das solicitações de Matrículas para a Fase 2 – Curso
de Introdução de Formação Inicial e Continuada para o provimento de
cargos de Agente Comunitário de Saúde, publicado na Imprensa Oficial
do Município, em 09 de agosto do corrente ano, passando a constar com
os nomes dos candidatos abaixo transcritos que tiveram as suas
inscrições deferidas e aditar o ANEXO II, abaixo, ao Edital 12/2016, que
trata do INDEFERIMENTO da solicitação de matrícula de candidato
para a Fase 2. Sobral/CE, 09 de agosto de 2016. Mônica Souza Lima Secretária da Saúde.

SECRETARIA DA SAÚDE
EDITAL Nº 010/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE
PROFISSIONAIS PARA INTEGRAR O NÚCLEO DE APOIO À
SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF CONVOCAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO A Comissão Técnica Organizadora do Processo
Seletivo, no uso de suas atribuições legais, com base no edital supra
mencionado e posterior alteração, RESOLVE: I.CONVOCAR os
candidatos aprovados no presente processo seletivo, descritos abaixo, a
comparecer na Secretaria da Saúde de Sobral (Setor de Recursos
Humanos), situada na Rua Boulevard João Barbosa, 776 – Centro, no

EDITAL Nº 14/2016 - EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS
DAS EVENTUAIS MATRÍCULAS EFETUADAS, REAJUSTE DO
CALENDÁRIO DO CURSO, CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E CONDIÇÕES DE
REALIZAÇÃO DA PROVA. O MUNICÍPIO DE SOBRAL, Estado do
Ceará, através de sua Secretária Municipal de Saúde, na qualidade de
realizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos de
Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias,
vem divulgar o presente Edital de Resultado dos Recursos das Eventuais
Matrículas efetuadas, Reajuste do Calendário do Curso, Convocação
para o Curso de Formação Inicial e Continuada e Condições de
Realização da Prova, RESOLVENDO: 1. Informar o deferimento do
recurso impetrado pelo candidato inscrito sob o nº 47007, o qual passa a
condição de matriculado. 2. Reajustar o cronograma do curso que passa a
constar com as seguintes datas e horários:
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3. Informar que a frequência dos candidatos matriculados no curso de
formação inicial e continuada será aferida através da assinatura da lista
de presença em sala de aula, realizada em dois momentos que ocorrerão
nos 15 (quinze) minutos iniciais e nos 15 (minutos) finais de cada aula, e
imediatamente recolhida pelo apontador após assinada pelos presentes
em cada momento, sendo obrigatória as duas assinaturas para certificar a
frequência do candidato em sala de aula. 3.1. O docente, fiscal de sala ou
apontador, poderão solicitar a apresentação pelo candidato de um
documento original de identidade com foto, conforme especificado no
item 4.3, para a assinatura da lista de frequência. 4. Informar que só será
permitida a participação na prova Escrita de Múltipla Escolha dos
candidatos que obtiverem a frequência mínima de 75% da carga horária
do curso. A lista contendo o nome dos candidatos considerados aptos a
participar da prova Escrita de Múltipla Escolha será afixada no
átrio/flanelógrafo da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde
de Sabóia, situada na Av. John Sanford, 1320 – Junco, no dia 30 de agosto
de 2016, a partir das 10h. 5. Informar que a Prova Escrita de Múltipla
Escolha, composta de 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco)
alternativas (a, b, c, d, e) cada, sendo apenas 01 (uma) alternativa correta,
valendo cada questão 01 (um) ponto, será realizada no dia 30 de agosto
de 2016, tendo início as 19h e término as 22h. 5.1. O tempo de duração da
Prova Escrita de Múltipla Escolha será de 4 (quatro) horas, incluindo
neste o tempo para preenchimento do cartão-resposta, sendo de inteira
responsabilidade do candidato a observância e o controle do horário
estabelecido. 5.2. O candidato deverá comparecer ao local designado
para a prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos,
considerando-se o horário local, munido de: a) original de documento de
identidade pessoal (com foto), e; c) caneta esferográfica de tinta preta ou
azul. 5.3. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças
Armadas, Ministério das Relações Exteriores e pela Polícia Militar;
Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras
Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei
Federal, valem como documento de identidade, Carteira do Trabalho,
bem como a Carteira Nacional de Habitação (com fotografia na forma da
Lei nº 9.503/97). 5.4. Os documentos apresentados deverão estar em
perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato
com clareza. 5.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em
órgão policial, expedido há, no máximo, 10 (dez) dias. O candidato será
submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de
assinaturas e de impressão digital. 5.6. A identificação especial será
exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.
5.7. Não haverá segunda chamada. A ausência por qualquer motivo
resultará na eliminação do candidato faltoso do Concurso Público. 5.8. O
candidato não poderá́ alegar desconhecimento acerca da data, horário e
local de realização da prova, para fins de justificativa de sua ausência.
5.9. Não serão considerados os pontos relativos a(às) questão(ões)
quando no cartão resposta for assinalada mais de uma resposta, ou
houver rasura, ou marcação a lápis ou outra cor além das permitidas, ou
não for assinalada nenhuma alternativa, bem como, qualquer outra
situação que impeça a correção. 5.10. Não haverá substituição do cartão
resposta ou de prova em caso de erro ou rasura efetuado pelo candidato.
5.11. O candidato somente poderá ausentar-se definitivamente do recinto
da prova após decorrida 1 (uma) hora de seu início. 5.12. Ao terminar a
prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala todo o
material recebido. O candidato poderá anotar suas respostas em
formulário próprio para transcrição do gabarito que será distribuído
pelos fiscais de sala. 5.13. Eventuais erros de digitação de nomes e
números de inscrições deverão ser corrigidos no dia da prova, através do
registrado em Ata pelos fiscais de salas. 5.14. Será excluído do Concurso
Público, o candidato que cometer as seguintes irregularidades: a) agir
com incorreção ou descortesia para com os coordenadores, fiscais de
prova, auxiliares, autoridades presentes, bem como demais candidatos;
b) utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação
própria ou de terceiros; c) não devolver integralmente o material
entregue no dia da prova; d) comunicar-se com os demais candidatos ou
pessoas estranhas ao certame verbalmente, por escrito ou por qualquer
outro meio; e) ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente e em
casos especiais, em companhia do fiscal. f) não será permitida, durante a
realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, celulares, tablete,
livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro
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material de consulta. 5.15. No dia de aplicação das provas, não será
permitido ao candidato entrar e/ou permanecer nos locais das provas,
com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo
data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, tablet, Ipod, palmtop,
receptor, gravador e outros). O descumprimento da presente instrução
implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
5.16. A Secretaria da Saúde de Sobral não se responsabilizará por perdas
ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 5.17. O
candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na folha
de respostas, preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul. Em seguida o candidato deverá preencher o cartãoresposta, único documento válido para a correção da prova objetiva,
procedimento de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções especificadas, contidas na
capa do caderno de prova e na folha de respostas. 5.18. Não será
permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado
atendimento especial para esse fim. Nesse caso, se necessário, o
candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado. 5.19.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e
somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em ata de suas
respectivas assinaturas. 5.20. Será, automaticamente, excluído do
Concurso o candidato que: a) apresentar-se após o horário de fechamento
dos portões ou fora dos locais predeterminados; b) não apresentar o
documento de identidade exigido neste Edital; c) não comparecer à
prova, seja qual for o motivo alegado; d) ausentar-se da sala de prova sem
o acompanhamento do fiscal; e) for surpreendido em comunicação com
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada,
ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos,
calculadoras ou qualquer outro equipamento eletrônico; f) estiver
portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de
comunicação; g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas,
seja qual for; h) não devolver a folha de respostas e/ou o cartão-resposta;
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês
com qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou
autoridades presentes; j) fizer anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital; k)
não permitir a coleta de sua assinatura; l) estiver portando armas. 5.21. O
gabarito preliminar da prova objetiva, será divulgado juntamente com o
caderno de questões, no endereço eletrônico:
www.sobral.ce.gov.br/site_novo/, no dia 01 de setembro de 2016. 6.
Convocar os candidatos matriculados, abaixo transcritos, para participar
do curso de formação inicial e continuada. REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE. Sobral, CE, 11 de agosto de 2016. Mônica Souza Lima
- Secretária da Saúde do Município de Sobral.
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do Termo de Compromisso (CONTRATO Nº 021-04/2016) assumido
para atuar como Facilitadora da Unidade Didática Primeiros Socorros do
Curso Técnico em Saúde Bucal, em 02 de maio de 2016, sem ônus para as
partes. Sobral, CE, 10 de agosto de 2016.
EDITAL Nº 21/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA FACILITADOR DO CURSO DE TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL VAGAS REMANESCENTES PARA A REGIÃO DE SAÚDE
DE CRATEÚS - A Secretaria de Saúde de Sobral, através da Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (EFSFVS), criada
através do Decreto nº 1247 de 13 de agosto de 2010 situada na Av. John
Sanford, 1320 – Junco, Sobral-CE, com base no Edital 21/2016, que
regula o processo seletivo simplificado para contratação de facilitador
para as vagas remanescentes do Curso Técnico em Saúde Bucal,
realizado em conforme Resolução nº 142/2014- CIB/CE, RESOLVE: I.
INFORMAR que foi apresentado pela candidata Francisca de Fátima
Santos Freire, aprovada para facilitadora da Unidade Didática de
Primeiros Socorros, o pedido de desistência e resilição do contrato. II.
CONVOCAR em razão do pedido de desistência supra mencionado,
segundo a ordem de classificação, a candidata Cecília Maria de Sousa
Cavalcante Queiroz, primeira classificável no processo seletivo, a
comparecer a Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de
Sabóia, nos dias 12 e 15 de agosto de 2016, para assinar o termo de
compromisso e dar início as atividades. Registre-se, Publique-se. Sobral,
CE, 11 de agosto de 2016. Maria Socorro de Araújo Dias - Diretora Geral
da Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E COMBATE À EXTREMA POBREZA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
ATO Nº 14.630/2016-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições 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 a partir desta data o Sr. EDSON CARVALHO LIMA Matrícula Nº 15834, do cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Municipal de Saúde VI, lotado na Secretaria da Saúde deste Município.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 01 de julho de 2016. JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA
COELHO NETO - Prefeito Municipal - MÔNICA SOUZA LIMA Secretária da Saúde.
ATO Nº 14.647/2016-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL, no
uso de suas atribuições 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 a pedido a Sra. MARIA TASSYELIA BATISTA
CARLOS - Matrícula Nº 19566, na data de 11/07/2016, do cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Municipal de Saúde I, lotada na
Secretaria da Saúde deste Município. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO
JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 01 de julho de 2016.
JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal MÔNICA SOUZA LIMA - Secretária da Saúde.
PORTARIA Nº269/2016-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. 03163/16 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) JOÃO BATISTA SILVA
VENUTO, ocupante do cargo de Agente de Combate as Endemias,
Matrícula Nº 15115, 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 agosto de 2016 à 30 de outubro de 2016. Publique-se, Registre-se e
Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 26 de julho de 2016. MÔNICA SOUZA
LIMA - Secretária da Saúde.

ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDA DA FAMÍLIA
VISCONDE DE SABÓIA
EXTRATO DO TERMO DE RESILIÇÃO DO CONTRATO Nº
021-04/2016 - DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, representada pela sua Secretária de Saúde, Sra. MÔNICA
SOUZA LIMA. DISTRATADA: FRANCISCA DE FÁTIMA DOS
SANTOS FREIRE representado(a) por si mesmo. OBJETO: Resilição

RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – CMDCA/SOBRAL - O CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
APROVA A PROPOSTA DO “PROJETO CASA ACOLHEDORA DO
ARCO – APOIO ÀS GESTANTES GRÁVIDAS E CRIANÇAS DE
MÃES USUÁRIAS DE CRACK NA GARANTIA DO DIREITO À
VIDA E A FAMÍLIA” APRESENTADA PARA REFINANCIAMENTO
PELA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL. O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Sobral- CE, no uso das
atribuições e nos termos da Constituição Federal, da Constituição do
Estado do Ceará, das Leis Federais nº 8069, de 13 de julho de 1990, e na
Lei Municipal nº 239/99 de 06 de dezembro de 1999. Considerando a
deliberação do colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião ordinária realizada no
dia 10 de agosto de 2016. RESOLVE: Artigo 1º - Aprovar a proposta do
Projeto Casa Acolhedora Do Arco – Apoio Às Gestantes Grávidas E
Crianças De Mães Usuárias De Crack Na Garantia Do Direito À Vida E A
Família, apresentada pelo Instituto Trevo de Quatro Folhas no intuito do
refinanciamento da Fundação Itaú Social. Registre-se, Publique-se.
Sobral, 10 de agosto de 2016. Valéria Araújo Lima Mesquita – Presidente
do CMDCA.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA DATA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016. Aos
dez dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (2016) na Sala de
Reuniões da Casa dos Conselhos, às 8:00 realizou-se a 6ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Pauta: 1) Apresentação da proposta do Projeto Casa
Acolhedora Do Arco – Apoio Às Gestantes Grávidas E Crianças De
Mães Usuárias De Crack Na Garantia Do Direito À Vida E A Família
para refinanciamento do Itaú Social; 2) Apresentação do curso de
Logística para renovação do certificado; 3) Apresentação de resultados
do Projeto Tô na Área. Estiveram presentes à reunião os seguintes
Conselheiros (as): TITULARES: Valéria Araújo Lima Mesquita
(Presidente do CMDCA), Daniele Pontes Passo (Secretaria de
Educação), Maria Vanusa da Silva Mendes (Secretaria de Saúde),
Shyrlane de Nascimento Sousa (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais), Luisiany Prado Mouta (Fazenda Esperança), Ana
Patrícia Fernandes de Oliveira (FESC), Raimundo Pedro Justino de
Orlanda (Instituto Teias da Juventude). CONVIDADOS: Francisca
Joelina Xavier (Instituto Teias da Juventude), Heliandra Linhares
Aragão e Deline Lopes Morais (Instituto Trevo de Quatro Folhas),
Antonia Mirarlandia Marques (Centro de Integração Empresa-Escola),
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Andréa de Lima Gomes e Janiely Mendonça Parante (Projeto Tô na Área).
A Presidente do CMDCA Valéria Araújo Lima Mesquita saudou a todos os
presentes e desejou que o Conselho se empenhasse a realizar ações
maravilhosas voltadas para crianças e adolescentes neste ano de dois mil e
dezesseis (2016) e que este é o intuito de fazer parte deste Conselho. Após
a saudação a Presidente iniciou a reunião, informando que a Fundação Itaú
solicitou aos responsáveis pelo projeto Casa Acolhedora, nova proposta do
projeto para refinanciamento e que a instituição executora Instituto Trevo
de Quatro Folhas veio apresenta esta proposta ao CMDCA aprovar e
encaminhar a Fundação Itaú Social; Que o Projeto Tô na Área receberá a
visita dos representantes da Votorantin como da consultora Quanta que
avaliarão in loco o desenvolvimento do projeto, e que seria importante a
participação dos demais conselheiros durante a programação que será
repassada para o colegiado; E o Centro de Integração Empresa-Escola
apresentará o projeto do curso de logística para renovação do certifica.
Após a presidente informar às pautas que serão deliberadas e ressaltou que
a prestação de contas dos projetos financiados pelo FMDCA tem que ser
realizada até dia 31 de dezembro, pois é final de exercício da gestora do
FMDCA, e mesma tem que entregar sua gestão com todas as prestações de
contas realizadas. Em seguida passou a palavra para representante do
Instituto Trevo de Quatro Folhas, a Heliandra que apresentou a posposta
do Projeto Casa Acolhedora Do Arco – Apoio Às Gestantes Grávidas E
Crianças De Mães Usuárias De Crack Na Garantia Do Direito À Vida E A
Família, para refinanciamento do Itaú Social e que explicou que durante a
execução do primeiro ano do projeto foi trabalhado na perspectiva das
oficinas, durante esse segundo ano de execução se está trabalho na
perspectiva da geração de emprego e renda, com capacitações especificas.
Foi identificado dentre as oficinas ofertadas que deveria se investir mais
nas oficinas de cultura e de linha de alimentação. A proposta para
renovação visa continuar trabalhando o fortalecimento de vinculo e
proporcionar o protagonismo dessas mães através da capacitação
impulsionando a geração de emprego e renda, dentre os objetivos
específicos o projeto visa atender também os outros filhos dessas
mulheres, desta forma ampliando o público atendido projeto. Foram
ofertadas oficinas como crochê e pinturas, e foi percebido mais aptidão de
algumas durante a realização das mesmas, os materiais confeccionados
foram exposto em uma feira. Existe uma comissão intersetorial que se
reúnem a cada três meses, para avaliar ações, analisar os resultados
preliminares e propor melhorias, o projeto também realiza o
acompanhamento mensal com os familiares. O projeto visa continuar
atendendo o público alvo as gestantes, puerperas e mães com crianças de
até dois anos, como também seus outros filhos (que elas muitas vezes não
têm com quem deixar para participar do projeto através de com oficinas
voltadas para esse publico); Fazer o acompanhamento e o monitoramento
as condição de nascimento e desenvolvimento dessas crianças; Continuar
a proporcionar oportunidade de geração de emprego e renda e garantir o
apoio social a essas mulheres na maternidade. Os beneficiários diretos:
sessenta crianças e adolescentes, vinte gestantes e vintes mães de crianças
até dois anos (ou seja, sem mudanças no perfil do publico alvo, apenas com
uma ampliação do atendimento para os outros filhos dessas mães). Os
encaminhamentos são em sua maioria pela secretária de saúde, contudo
outras secretarias também encaminham mulheres para serem inseridas no
projeto, principalmente a rede municipal socioassistencial (CRAS,
CREAS, Conselhos tutelares). Como resultados esperados desse projeto: a
participação mais efetiva das gestantes; a redução da possibilidade de
perda de guarda, de óbito infantil ou materno, e que elas possam gerar
desenvolvimento econômico de sustentabilidade. O projeto contará com a
parceria de um professor da Universidade Vale do Acaraú, e será realizado
um fortalecimento com as escolas para serem acompanhado as crianças
maiores de dois anos, e as mães que desejam retornar a estudar. Quanto a
sustentabilidade será realizada campanha de captação de recursos de
pessoas físicas e jurídicas do município, que ocorre já de forma bem
tímida, e será pleiteado apoio junto a prefeitura municipal de Sobral, assim
como também parte do recurso gerado com da produção dessas
beneficiarias durante as oficinas. Em seguida a senhora Heliandra
apresentou a proposta orçamentária do projeto, inicialmente a planilha de
material permanente, solicitado pela presidente Valéria que sejam
especificadas as unidades de cada item da planilha. Foi apresentada a
planilha dos gastos com recursos humanos, explicando que para o cargo de
coordenador, será o profissional de nível superior com perfil mais
adequado, tendo acrescido ao salário do mesmo o valor de duzentos reais;
e a planilha de custos fixos mensais, e explicado que o valor de
manutenção do carro, seria com gasolina, revisão e eventuais reparos.
Após a apresentação a presidente Valéria sugeriu que o colegiado
apresentasse dúvida ou sugestão, o colegiado sugeriu que o quadro de
recursos humanos fosse complementado com um pedagogo para trabalhar
com os adolescentes. Que foi explicada a parceria com a Universidade será
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através de atividades semanas com os professores e alunos de pedagogia.
Foi indagado também como se efetua o desligamento das beneficiarias do
projeto, que foi explicado que não é feita automaticamente, e mesmo
dependendo do fator quer seja por as mesmas arranjarem empregos e não
puderem confiar no projeto ou por saírem do perfil, a beneficiária é
acompanhada por mais dois meses após seu desligamento. Em seguida a
presidente Valéria indagou o colegiado se aprovava a proposta do projeto,
e o mesmo foi aprovado por unanimidade. A presidente ressaltou que
fossem realizadas as alterações solicitadas e enviadas para o conselho no
prazo de um dia, e que a ata e a resolução seriam publicadas em diário
oficial no dia seguinte a reunião. E convidou a senhora Mirarlandia,
representante do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) a
apresentar o Curso de Logística, que explanou sobre a instituição e sua
responsabilidade social e explicou que os cursos ofertados pela instituição
consistem em capacitações solicitadas pelas empresas para os
adolescentes e jovens que eram contratados pelas mesmas, através do
programa Aprendiz Legal, que legaliza a contratação dos adolescentes e
jovens para inserção dos mesmos no mercado como aprendizes, desta
forma o beneficiário permanece quatro dias na empresa (com jornada de
quatro ou seis horas), e um dia recebe a capacitação para sua função no
CIEE. O público alvo consiste em beneficiários de quatorze a vinte e
quatro anos com contratos de dois anos, salvo os programas de Aprendiz
Bancário que os beneficiários são indicados pelo CIEE conforme o
cadastro de reserva priorizando os que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. Ressaltou alguns aprendizes com carga horária de
oito horas, sendo que estes são jovens com ensino médio completo,
contudo o CIEE procurar proporcionar estágios com carga horária de
quatro ou seis horas. Após a apresentação a presidente Valeria e o
colegiado indagaram se a instituição oferta cursos (gratuito) para
adolescentes que não sejam encaminhados pelas empresas, a senhora
Mirarlandia explicou que a instituição não oferta cursos, é uma empresa de
capacitação para adolescente e jovens inseridos na empresa contratante.
Então o colegiado indagou o porquê da solicitação de certificação se o
curso é privado e não é ofertado para os adolescentes em geral do
município, e ressaltou que a certificação do curso só é aprovada se o
público beneficiário sejam as crianças e os adolescentes do Município, que
se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco social, ou seja, a
certificação da entidade é concedida por ela trabalhar com crianças e/ou
adolescentes, e que no caso de cursos só é concedido se o mesmo estiver
dentro da perspectiva das políticas públicas de assistência para crianças e
adolescente. E sugeriu que a instituição ofertasse vagas nas capacitações
para adolescentes indicados pelo conselho, que foi acolhida pela senhora
Mirarlandia que consultará os dirigentes da Instituição quanto à
possibilidade e marcará conforme o posicionamento da instituição nova
apresentação. Após a apresentação e as deliberações sobre o curso de
Logística, a presidente Valéria passou a palavra à coordenadora do Projeto
Tô na Área, a senhora Andréa de Lima, que apresentou os resultados
preliminares do projeto, explicando que o público atendido sofre oscilação
durante o desenvolvimento de o projeto devido alguns beneficiários
superarem algumas das vulnerabilidades, quer seja através do reingresso
na escola, ou pela inserção no mercado de trabalho, contudo apresentou
algumas dificuldades, como o translado dos mesmo que pesam orçamento
familiar. Entretanto ressaltou os aspectos positivos que estão sendo
alcançados como o sentimento de pertença social que tem sido despertado
nos mesmos, demonstrados participação efetiva principalmente nas
oficinas de arte visual e serigrafia. O Colegiado firma compromisso de
incluir a proposta do Projeto Casa Acolhedora Do Arco – Apoio às
Gestantes Grávidas e Crianças de Mães Usuárias de Crack na Garantia do
Direito à Vida e a Família no Plano de Ação, no Plano de Aplicação do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e encaminhar a
proposta de ação para inclusão no projeto de Lei Orçamentária Anual do
Município de Sobral para o ano de 2017.

SECRETARIA DO ESPORTE
EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATANTE: PREFEITURA DE
SOBRAL, representado pelo Secretário Interino do Esporte Rosaldo
Costa Freire. CONTRTADA: Empresa CONSOL CONSTRUTOTORA
SOBRALENSE LTDA-ME. Objetivo: Prestação de serviços de empresa
especializada na execução de levantamento topográfico, elabororação de
projeto arquitetônico, elétrico, estrutural e acessibilidade para a
construção de 05(cinco) mini estádios nos Distritos de Aracatiaçu,
Bonfim, Jaibaras, Boqueirão e São José do Tordo no Município de SobralCE. Modalidade: dispensa de licitação Nº 2016080802, valor global: R$
14.800,00(quatorze mil e oitocentos reais). Vigência: 08 de agosto de 2016
a 08 de novembro de 2016. DATA: 11/08/2016.
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SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA

CONSEA
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
EDITAL Nº 001/2016 DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADES DA
SOCIEDADE CIVIL PAR A PARTICIPAÇÃO NO CONSEA
CEARÁ NO PERÍODO 2016/2018 O Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional de Sobral, Ceará – CONSEA Ceará, responsável
pelo processo de escolha da representação das entidades da sociedade
civil, resolve tornar público o presente Edital que trata da divulgação dos
critérios e prazos para inscrição e escolha dessas entidades que irão
compor a gestão do CONSEA-Sobral para o período 2016/2018. 1 –
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 1.1. As entidades
representantes da sociedade civil interessadas em participar do processo
de escolha para integrar o Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional de Sobral – CONSEA Sobral, para o período 2016/2018,
deverão encaminhar sua inscrição a Casa dos Conselhos, localizada na
Rua Diogo Gomes, (Seg. a Sexta) Centro – Sobral– Ceará, CEP 62.010370, Fone: (88) 36112826, no horário de 08:00 às 14:00 horas de segunda
a sexta- feira, mediante apresentação dos documentos abaixo: 1.1.1.
Ficha de inscrição fornecida pelo CONSEA Sobral, devidamente
preenchida e assinada, cujos dados deverão ter comprovação; 1.1.2.
Cópia do estatuto da entidade ou outro documento que comprove sua
existência e funcionamento; 1.1.3. Cópia da Ata de Eleição da atual
diretoria, ou outra forma de gestão; 1.1.4. Um pequeno histórico que
comprove sua atuação e principais ações desenvolvidas na área de SAN
(na ficha de inscrição). (Esses dados serão determinantes na escolha da
entidade que fará parte do CONSEA Sobral). 2 – DO PERÍODO PARA
AS INSCRIÇÕES 2.1. As inscrições deverão ser feitas junto a Casa dos
Conselhos de Sobral, mediante apresentação de documentos
mencionados no item 1 acima, no prazo de até quinze dias a contar da
data da publicação deste Edital no Diário Oficia l do Município. 3 – DA
PARTICIPAÇÃO, ESCOLHA E APURAÇÃO 3.1. O processo de
escolha das entidades representantes da sociedade civil, se dará no
Fórum das Entidades Não Governamentais, composta pelas instituições
inscritas em tempo hábil, conforme prazos estabelecidos neste Edital e
para tal é imprescindível o preenchimento da Ficha de Inscrição que
fornecerá dados que servirão de critério para a escolha; 3.2. Os
segmentos sociais e temáticos terão 10 vagas titulares com igual número
d e suplentes, assim distribuídos : trabalhadores rurais (1 vaga);
trabalhadores urbanos (1 vaga); representantes da indústria, comércio e
agricultura (1 vaga); associações (1 vaga); movimentos sociais ligados
à democratização do acesso à água (1 vaga); entidades de ensino e
pesquisa (1 vaga); entidades que trabalham com pessoas com
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necessidades alimentares especiais (1 vaga); pastorais sociais e
entidades religiosas (1 vaga); entidades que atuem na área de direitos
humanos e sociais (1 vaga); entidades que atuem na área da economia
solidária (1 vaga); 3.3. Na ficha de Inscrição as entidades deverão fazer
apenas 1(uma) opção por qual segmento social e temático irão concorrer;
3.4. Caso não haja inscrição para algum segmento social e temático
estabelecido neste edital, compete a plenária do Fórum a destinação da
vaga para outro segmento; 3.5. As inscrições serão analisadas levando
em consideração os seguintes critérios : a capacidade de mobilização,
abrangência territorial de atuação e experiência na área de SAN. 4 – DA
ESCOLHA E DO RESULTADO 4.1. A escolha das entidades ocorrerá
no dia 30 de agosto de 2016, na Sala de Vídeo do Sesc Centro, situado à
Rua Boulevard João Barbosa, nº 902, Centro, Sobral,Ceará, de 08:00 às
12:00hs por ocasião do Fórum das Entidades Não Governamentais. 4.2.
Em caso de duas instituições do mesmo segmento concorrerem à vaga, a
escolha se dará mediante defesa das mesmas e votação da plenária; 4.3.
As entidades escolhidas deverão indicar por ofício à Secretaria
Executiva do CONSEA Sobral, o nome de seu representante, até 07
(sete) dias úteis após a divulgação dos resultados; 4.3.1. As entidades que
não enviarem o nome de seu representante dentro do prazo estabelecido,
automaticamente perderão a vaga imo colocado. 4.4. Os representantes
da sociedade civil serão nomeados em ato do Prefeito Municipal para um
mandato de dois anos, podendo ser reconduzida por igual período. 5 –
DISPOSIÇÕES GERAIS 5.1. Quaisquer esclarecimentos adiciona is
deverão ser solicitados ao CONSEA Sobral, pelo e -mail
conseasobral@hotmail.com. 5.2. Os casos omissos deste Edital serão
resolvidos pelo CONSEA Sobral. Sobral, 10 de Agosto de 2016. Maria
Auxiliadora Costa Alves - Presidente do CONSEA. FICHA DE
INSCRIÇÃO SOCIEDADE CIVIL CONSEA 2016/2018 SEGMENTO
SOCIAL E TEMÁTICO (conforme item 3.2 do Edital): NOME DA
INSTITUIÇÃO: DATA DA FUNDAÇÃO: ENDEREÇO: E-MAIL:
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: NOME DO RESPONSAVEL
PELA INSCRIÇÃO: TELEFONE FIXO: CELULAR: PROGRAMAS
E PROJETOS ATUALMENTE DESENVOLVIDOS PELA
INSTITUIÇÃ O EM INTERFACE COM A SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL: ( ) Preservação e conservação da
biodivers idade, meio ambiente e agroecologia ( ) Promoção da saúde,
nutrição e da alimentação da população ( ) Garantia da qualidade dos
alimentos (biológica, sanitária, nutricional e tecnológica) ( ) Promoção
do acesso a alimentos, inclusive à água de qualidade ( ) Promoção da
produção, abastecimento e comercialização da agricultura familiar ( )
Implementação de políticas públicas ( ) Garantia dos direitos humanos ( )
Trabalho desenvolvido com comunidades tradicionais ( ) Reforma
agrária, urbana, agricultura e pesca familiar ( ) Outros (especificar) :
HISTÓRICO DAS EXPERIÊNCIAS DA ENTIDADE NA ÁREA DE
SAN (Ações concretas, programas e projetos realizados) : INTERESSE
DA INSTITUIÇÃO EM PARTICIPAR DO CONSEA (enfocando
comprometimento e disponibilidade para participar nas várias atividades
do CONSEA Sobral): LOCAL E DATA: DECLARO QUE SÃO
VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS
ASSINATURA: ___
RESOLUÇÃO Nº 01/2016- CONSEA/SOBRAL - O CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
RESOLVE APROVAR: EDITAL N° 001/2016 DE INSCRIÇÃO DE
ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO NO
CONSEA NO PERÍODO 2016/2018. O Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Sobral- CE, no uso das atribuições
que lhe confere a lei municipal n° 426 de 20 de Junho de 2003;
Considerando a deliberação unânime da plenária do Conselho Municipal
de Segurança Alimentar e Nutricional de Sobral- CE, realizada em 14 de
Julho de 2015. RESOLVE APROVAR: Artigo 1º - O Edital n° 001/2016
que trata da divulgação dos critérios e prazos para inscrição e escolha
dessas entidades que irão compor a gestão do CONSEA - Sobral para o
período 2016/2018. Sobral, 10 de Agosto de 2016. Maria Auxiliadora
Costa Alves - Presidente do CONSEA.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por
intermédio do Pregoeiro e membros da equipe de apoio designados,
conforme o caso, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2016: Registro de preço
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visando à contratação de empresa para locação e manutenção
preventivas de equipamentos e acessórios, destinados aos pacientes
atendidos pelo programa de Internação Domiciliar, Unidade Mista de
Saúde e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
conforme especificações e quantitativos contidos no anexo 01, parte
integrante do Edital, tendo como resultado do LOTES: adjudicado em
21/07/2016 e homologado em 11/08/2016. PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO – Central de Licitações. Sobral - Ceará, 11 de agosto de
2016. Ricardo Barroso Castelo Branco - PREGOEIRO.

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° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 108_2016 Contratação de
empresa especializada para Fornecimento de lanches e refeições e
destinados as formações pedagógicas, reuniões e eventos da Secretaria
de Educação do conforme especificações e quantitativos contido no
anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado: adjudicado
em 02/07/2016 e homologado em 09/08/2016. PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO – Central de Licitações. Sobral - Ceará, 10 de
agosto 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, pelas Portarias N° 001/2016 PGM, comunica o
resultado do PREGÃO PRESENCIAL N° 096_2016 Contratação de
serviços na área de tecnologia da informação, com expertise na análise,
desenvolvimento e implantação de software para sistema educacional
que envolva: autenticação, portal de acesso, processos de seleção
pública, módulo acadêmico, módulo pesquisa, integração com a
plataforma Sabóia (moodle), migração da base de dados do Sistema de
Informação da Residência Multiprofissional em Saúde da Família (websiremu) e do Sistema de Informação da Comissão Científica,
contemplando todas as modalidades de ensino ofertadas pela Escola de
Formação em Saúde da Família Visconde de Sabóia (Educação
permanente, Educação Continuada, cursos técnicos, especializações
técnicas e residências), bem como, conforme especificações e
quantitativos contido no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo
como resultado: adjudicado em 15/07/2016 e homologado em
05/08/2016. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Central de
Licitações. Sobral - Ceará, 11 de agosto de 2016. Silvana Maria Paiva
Carneiro- PREGOEIRA.

AV I S O D E D I V U L G A Ç Ã O D O R E S U LTA D O D O
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - TOMADA
DE PREÇOS Nº 026/2016 - OBJETO: Contratação de Empresa
Especializada na Construção do Sistema de Abastecimento de Água da
Localidade de Campo Grande, Caracará, Município de Sobral-CE. A
C O M I S S Ã O P E R M A N E N T E D E L I C I TA Ç Ã O , E M
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 109, INCISO I, § 1º DA LEI 8.666/93,
COMUNICA AOS LICITANTES E DEMAIS INTERESSADOS NA
REFERIDA TOMADA DE PREÇOS, QUE APÓS ANÁLISE DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS, A COMISSÃO DECLAROU O
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SEGUINTE RESULTADO: EMPRESA VENCEDORA: J R COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA ME com VALOR GLOBAL R$ 139.604,42 (cento
e trinta e nove mil seiscentos e quatro reais e quarenta e dois centavos),
conforme ata datada em 10/08/2016. Fica aberto o prazo recursal de acordo
com a legislação vigente. Passado o prazo recursal e não havendo manifesto
de recurso, o processo será encaminhado à Procuradoria Geral do Município
para a devida apreciação e homologação final. Procuradoria Geral do
Município – Comissão Permanente de Licitação. Sobral - Ceará, 11 de agosto
de 2016. Verônica Mont' Alverne Guimarães – Presidente.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
122/2016 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação - Data de
Abertura: 23/08/2016 às 09:00h – OBJETO: Aquisição de MATERIAL
HIDRÁULICO, destinados ao Setor de Manutenção, de acordo com as
especificações e quantitativos previstos no Anexo I deste Edital. 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, 10/08/2016. O Pregoeiro – Ricardo Barroso
Castelo Branco.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
124/2016 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação - Data de
Abertura: 23/08/2016 às 12:00h – OBJETO: Contratação de Serviços
Especializados de Assessoria Técnica na Área Contábil e Administrativa
para tratar de assuntos do interesse do SAAE de Sobral junto ao Tribunal de
Contas do Municipio, de acordo com as especificações e quantitativos
previstos no Anexo I deste Edital.
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, 10/08/2016. O Pregoeiro – Ricardo Barroso Castelo Branco.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
123/2016. Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação - Data de
Abertura: 24 / 08 / 2016, às 09:00 h – OBJETO: Aquisiçãode maquinário para
cinco academias ao ar livre a serem instaladas em praças da 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,
10/08/2016. O Pregoeiro – Ricardo Barroso Castelo Branco.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
035/2016 – Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de
Abertura: 31/08/2016, às 09:00h.OBJETO: Contratação de Empresa
Especializada para Construção de um abatedouro de aves com capacidade de
500 aves por dia, no Município de Sobral/CE.Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Acesse o link Licitações) e à
Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157. Sobral-CE,
11/08/2016. A COMISSÃO - Verônica Mont' Alverne Guimarães –
Presidente.
EXTRATO DE ADENDO DE LICITAÇÃO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL –ADENDO 02 DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 023/2016 – (NOVO BB 641646) Aviso de Licitação –
Comissão Permanente de Licitação. Nova Data de Abertura: 24/08/2016, às
09:00 h OBJETO: Aquisição de Sete Veículos tipo Ambulância destinados as
Unidades Básicas 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 11/08/2016. A Pregoeira – Silvana Maria
Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITACAO - ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
129/2016 Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de
Abertura: 25/08/2016, às 09:00 h OBJETO Contratação de Empresa
Especializada na Perfuração de Poços visando a manutenção das atividades
na irrigação de praças, canteiro, parque e áreas verdes na sede 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,
11/08/2016. A Pregoeira – Silvana Maria Paiva Carneiro.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária da Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico a Sra. DANIELA DA FONSECA COSTA.
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CONTRATADO: BORDANDO CONFECÇÕES EIRELI-ME,
representado pela Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. OBJETO:
Contratação de empresa especializada na aquisição de camisas em malha fio
30, destinadas à divulgação de feiras, eventos realizados e apoiados pela
Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Município de
Sobral (LOTES 01 e 02). MODALIDADE: Pregão Presencial nº 083/2016.
VALOR: R$ 26.840,00 (Vinte e seis mil oitocentos e quarenta reais).
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Iara Soares, Gerente Financeira da STDE.
PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31 de dezembro de
2016 contado(s) a partir da data da publicação de seu extrato no IOM. DATA:
02 de agosto de 2016.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária de
Desenvolvimento Social e Combate a Extrema Pobreza a Sra. FRANCISCA
VALDIZIA BEZERRA RIBEIRO. CONTRATADO: BORDANDO
CONFECÇÕES EIRELI-ME, representado pela Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO DA SILVA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMISAS E MATERIAL
DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AOS PROJETOS E
PROGRAMAS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À EXTREMA POBREZA
E SUAS UNIDADES, (LOTE 02). MODALIDADE: Pregão Presencial nº
088/2016. VALOR: R$ 84.950,00 (Oitenta e quatro mil novecentos e
cinqüenta reais). GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Patrícia Colares de Souza,
Coordenadora Financeira. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência
será até 31 de Dezembro de 2016, contados a partir da data de publicação de
seu extrato no IOM. DATA: 08 de agosto de 2016.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária de Urbanismos,
Patrimônio e Meio Ambiente a Sra. GIZELLA MELO GOMES.
CONTRATADO: PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA,
representado pelo Sr. MIGUEL ÂNGELO MARTINIANO NOGUEIRA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de material
gráfico destinado à divulgação dos eventos e das ações da Secretaria de
Urbanismo, Patrimônio e Meio Ambiente. MODALIDADE: Pregão
Presencial nº 094/2016. VALOR: R$ 90.000,00 (Noventa mil reais).
GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Ítala Cavalcante Colares, Coordenadora
Administrativa e Financeira - SEURB. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de
vigência será a partir da data da assinatura do contrato até 30 de Dezembro de
2016. DATA: 28 de julho de 2016.
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: GATEWAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E EVENTOS LTDA-ME, representado pelo Sr. HIGOR
MACHADO MELO. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de cobertura fotográfica, filmagem digital e projeção
em telão, destinados aos eventos e demais atividades pertinentes da
Secretaria da Cultura e do Turismo deste município. MODALIDADE:
Pregão Presencial nº 093/2016. VALOR: R$ 97.500,00 (Noventa e sete mil e
quinhentos reais). GESTOR/FISCALIZAÇÃO: Ana Delizier de Sousa,
coordenadora de eventos. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será
até o fim do mês de dezembro de 2016, contado a partir da data da publicação
de seu extrato de contrato no Impresso Oficial do Município – IOM. DATA:
28 de julho de 2016.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - A Secretaria da Saúde da
Prefeitura Municipal de Sobral, através da Coordenação da Assistência
Farmacêutica, comunica o resultado da Dispensa nº 073/2016, que tem como
objetivo a aquisição em caráter de urgência do medicamento NEXAVAR
200mg, destinado ao paciente JOSÉ LUIZ GONZAGA, portador de
hepatocarcinoma, tendo como vencedor a empresa ONCOEXO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor global de
R$ 67.800,00 (Sessenta e sete mil e oitocentos reais). DATA: 11/08/2016.
SECRETARIA DA SAÚDE – Sobral - Ceará, 11 de agosto de 2016. Mônica
Souza Lima – SECRETÁRIA.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por sua Secretária da Saúde a Sra.
MONICA SOUZA LIMA. CONTRATADO: CLINICA ALONGAMENTO
RECONSTRUÇÃO OSTEOARTICULAR LTDA, representado pelo Sr.
JUVÊNCIO OLIVEIRA ARAÚJO DE CASTRO. OBJETO: Contratação da
empresa CLINICA ALONGAMENTO RECONSTRUÇÃO
OSTEOARTICULAR LTDA para viabilizar a contratação do Dr. Juvêncio
Araújo Oliveira de Castro e equipe médica destinados a realização do
procedimento cirúrgico denominado Tratamento de Fratura da Tibia no
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paciente FRANCISCO CLEITON ARAUJO DO NASCIMENTO.
MODALIDADE: Dispensa nº 068/2016. VALOR: R$ 9.000,00 (nove mil
reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. DATA: 28 de julho de
2016.
EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
– EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2016 – Aviso de
Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura:
14/09/2016 às 9h. OBJETO: Licitação do tipo menor preço para a
contratação de pessoa física ou jurídica para serviços técnicos de assessoria e
consultoria especializada para elaboração de laudos, pareceres, planilhas e
relatórios técnicos, com vistas a subsidiar a recuperação financeira de
créditos junto a distribuidora de energia elétrica, e assessoria e consultoria
tributária da Prefeitura Municipal de Sobral. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Acesse Licitações) e Rua
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro. Fone: (88) 3677-1157, SobralCE. 11/08/2016. A COMISSÃO – Verônica Mont'Alverne Guimarães –
Presidente.
EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: SERVIÇO
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL-SAAE, representada
por seu Diretor Presidente Interino o Sr. JOSÉ ILO DE OLIVEIRA
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SANTIAGO. CONTRATADA: CAR FLEX LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
EIRELI-ME, representado pela Sra. LIA NOGUEIRA HOLANDA\ .
OBJETO: Serviços de Locação de Veículos, (com motorista e combustível
por conta da CONTRATANTE e manutenção por conta da CONTRATADA),
destinados ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (LOTE 01).
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 112/2016. VALOR: R$ 37.800,00
(Trinta e sete mil e oitocentos reais). GESTOR/FISCALIZAÇÃO:
Francelmo Sousa da Silva – Chefe do Setor de Apoio do SAAE PRAZO DE
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses
contado(s) a partir da data da publicação de seu extrato no IOM. DATA: 04 de
agosto de 2016.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - A Secretaria da
Saúde do Municipio de Sobral, através da Coordenação da Atenção
Secundária à Saúde, comunica o resultado da Inexigibilidade nº 014/2016,
cujo objeto trata do Credenciamento de Prestadores de Serviços para
realização de exames especializados, a serem ofertados aos usuários da rede
municipal de saúde do municipio de Sobral. Os serviços serão executados
seguindo-se as normas técnicas aplicáveis ao seu objeto e suas planilhas,
conforme preços fiéis a Tabela do SUS. DATA: 11/08/2016. Secretaria da
Saúde, Sobral - Ceará, 11 de agosto de 2016. Mônica Souza Lima –
SECRETÁRIA.

