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Governo Municipal
CNPJ n° 07.385.503/0001-71

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade - 'fornada de Preços

Tipo - Menor Preço

Edital N° 2019.11.04.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para a execução das obras de
reforma do Posto de Saúde do Sitio Córrego Zona Rural do Município de Altaneira/CE,
conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira comunica
aos interessados que no dia 21 de Novembro de 2019 às 09:00 horas, na sala das sessões da
Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272, Centro,
Altaneira - CE, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura
de Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter o texto integral
do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Altaneira, no
endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00
às 12:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (88)3545-1185.
Altaneira/CE, 04 de Novembro de 2019.

Maria Luza Ferreira Estevão
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000
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Prefeitura Municipal de Altaneira",
Governo Municipal
CNPJ n° 07.385.503/0001-71

CERTIDÃO DE PUBLICACÃO - AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços N° 2019.11.04.1

•

Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação na Portaria
desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), conforme determina a Lei n° 8.666/93, e
suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade
Tomada de Preços N° 2019.11.04.1, cuja abertura está prevista para o dia 21 de Novembro
de 2019 às 09:00 horas, para o OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a
execução das obras de reforma do Posto de Saúde do Sitio Córrego Zona Rural do
Município de Altaneira/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Altaneira/CE, 04 de Novembro de 2019.

Maria Lu
a Ferreira Estevão
Responsável pela Publicação

Rua Dep. Furtado Leite, n ° 272 - Centro Altaneira - CE - CEP 63.195-000

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
Prefeitura de Altaneira — CE - Aviso de Licitação — Tomada de Preços n°
2019.11.04.1 Realizará a licitação para contratação de serviços de engenharia para a
execução das obras de reforma do Posto de Saúde do Sitio Córrego Zona Rural do
Município de Altaneira/CE: 21 de Novembro de 2019 às 09:00h. Edital disponível á
Rua Deputado Furtado Leite, n° 272 — Centro, Altaneira/CE, no horário de 08:00 às
12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3548-1 185. Em 04 de Novembro de 2019 — Maria
Luzanira Ferreira Estevão — Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

INNATUS CARIRI
•
OBSERVAÇÃO: PUBLICAR NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (05 DE
NOVEMBRO DE 2019) DOS SEGUINTES JORNAIS:

- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

OBS: FATURAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE

•
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..5)( FL. N°
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE ADITIVO DE
ACRÉSCIMO AO CONTRATO 1° (PRIMEIRO
Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de afixação
na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o
Extrato referente do Aditivo de Acréscimo ao CONTRATO firmado
entre a Prefeitura Municipal de Altaneira e a empresa M PAULO
FELISMINO SOUSA - ME oriundo do Pregão n° 2019.01.24.1
Altaneira/CE, 13 de setembro de 2019.

MARIA LUZANIRA FERREIRA ESTEVÃO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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o por,kr)
Maria Luzanira Ferreira EstevKo"°
Código Identificador:9ECD8690
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA
GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

MARIA LUZANIRA FERREIRA ESTEVÃO
Responsável Pela Publicação
Publicado por:
Maria Luzanira Ferreira Estevão
Código Identificadon9F46338B
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 2° (SEGUNDO)
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 2° (SEGUNDO)

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE ARACOIABA, pessoa jurídica
de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 07.387.392/0001-32,
com sede à Avenida da Independência, 134 - Centro — Aracoiaba —
CE, neste ato representado pela sua Secretária de Educação, a Sra.
Flávia Nobre Firmino.
NOTIFICADA:ANTÔNIO DANIEL SOARES DA SILVA — ME,
CNPJ n° 08.596.699/0001-06, com sede na Av. Zezé Juca, 904, Lagoa
do Mato, Itatira-CE, Cep. 60.725-000.

Extrato de Aditivo de Acréscimo ao Contrato. Pregão n° 2019.01.24.1.
Partes: O Município de Altaneira, através da Secretaria de Educação e
a empresa FRANCISCO DURVAL PEREIRA - ME. Objeto:
aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos
rogramas de distribuição de merenda escolar da rede pública de
nsino do Município de Altaneira/CE, conforme especificações
constantes no Edital Convocatório. Contrato Administrativo firmado
em 13 de Fevereiro de 2019 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, mais precisamente pelo Art. 65, Inciso 1, trata-se de
Termo Aditivo de Acréscimo ao Contrato original. Signatários:
Leocadia Rodrigues Soares e Cícero Disney Pereira.

REFERENTE AO CONTRATO n°. 29.01.18.0001 cujo o objeto é a
contratação de empresa especializada na Locação de Veículos
diversos, destinados a atender a Secretaria de Educação do Município
de Aracoiaba, conforme especificações contidas nos anexos do Edital
de Licitação na modalidade PREGÃO n° 001/2018 PP PMA, firmado
entre as partes em 29 dc janeiro de 2018.
OBJETO DA NOTIFICAÇÃO:
Paralisação dos veículos que fazem os serviços de transportes escolar,
sem nenhuma notificação por parte da empresa contratada;

Data de Assinatura do Aditivo: 01 de outubro de 2019.

A Prefeitura Municipal de Aracoiaba encontra-se com os serviços
contratados referente ao objeto em questão, paralisados por parte da
empresa sem qualquer notificação prévia ou exposição de motivos que
justifiquem tal paralisação.
A suspensão da prestação dos serviços vem ocasionando enormes
prejuízos à administração pública e a toda a população estudantil do
Município de Aracoiaba, que depende dos serviços contratados da
referida empresa.
A referida irregularidade apontada é causa ensejadora da rescisão do
contrato, caso não haja a imediata regularização por parte da empresa
contratada.
Os artigos 76, 77 e 78 da Lei 8.666/93, prevê as possiblidades dc
rescisão do Contrato por parte do Município. Senão vejamos:

I

Publicado por:
Maria Luzanira Ferreira Estevão
Código IdentificadonDF9C1B49
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE ADITIVO DE
ACRÉSCIMO AO CONTRATO 2° (SEGUNDO)
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE ADITIVO DE
ACRÉSCIMO AO CONTRATO 2° (SEGUNDOI
Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de afixação
na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o
Extrato referente do Aditivo de Acréscimo ao CONTRATO firmado
entre a Prefeitura Municipal de Altaneira e a empresa, FRANCISCO
DURVAL PEREIRA - ME oriundo do Pregão n° 2019.01.24.1

*

Altaneira/CE, 01 de outubro de 2019.
MARIA LUZANIRA FERREIRA ESTEVÃO
Responsável Pela Publicação
Publicado por:
Maria Luzanira Ferreira Estevão
Código Identificadon3F09ED15
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DE ALTANEIRA — CE - AVISO DE
LICITAÇÃO — TOMADA DE PREÇOS N° 2019.11.04.1
Prefeitura de Altaneira — CE - Aviso de Licitação — Tomada de
Preços n° 2019.11.04.1 Realizará a licitação para contratação de
serviços de engenharia para a execução das obras de reforma do Posto
de Saúde do Sitio Córrego Zona Rural do Município de Altaneira/CE:
21 de Novembro de 2019 às 09:00h. Edital disponível á Rua
Deputado Furtado Leite, n° 272 — Centro, Altaneira/CE, no horário de
08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88)3548-1185. Em 04 de
Novembro de 2019 —

Senhor Representante,

Art.76.A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra,
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
Seção V
Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos
Art.77.A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua
rescisão, com as consequências contratuais e as previstas cm lei ou
regulamento.
Art.78.Constitucm motivo para rescisão do contrato:
1-o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou prazos;
II-o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
III-a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
IV-o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V-a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração;
VI-a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e
no contrato;
VII-o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como
as de seus superiores;

www.diariomunicipal.corn.br/aprece
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PT pede que Supremo "
investigue Bolsonaro poro,
obstrução da Justiça

ÉRICO
FIRMO
PRIMEIRO ENEM DE
BOLSONARO
SURPREENDE: FOI UMA
PROVA NORMAL

1 CASO MARIELLE 1 Partido pede apreensão do
material em áudio supostamente em posse do
presidente. Porteiro que depôs não é o mesmo que diz
ter falado com Bolsonaro, diz jornalista

onvenhamos, você pode gostar nu não gostar deste governo, mas há de concordar que a gestão Jair
Bolsonaro (PU) não é marcada propriamente pela
normalidade. Ela não é convencional - se a diferença é paro melhor ou para pior, a opinião varia conforme
as concepções. Havia muita expectativa sobre o primeiro
Exame Nacional do Ensino Médio (PsL) sob n novo governo.
Antes mesmo de tomar posse, ele disse que iria querer ver
a prova antes (D. No começo do ano, criou uma comissão
para uma "avaliação ideológica" das questões. Muita coisa
cercou a prova.

C

Lideranças cio PT vão apre- que eu fiz foi filmara secretária
sentar ao presidente do Su- eletrônica conta respectiva voz
premo Tribunal Federal (STF). de quem atendeu o telefone. Só
ministro Dias Togoll, uma no- Isso, mais nada. Não peguei,
tiela-crírne contra o presiden- não fie batkup, não fiz nada. E
te Jair Bolsonaro. Segundo o a memória da secretária eleBolsonaro praticou crime trônica está coma Policia Civil
de obstrução á Justiça ao se há muito tempo. Ninguém quer
apoderar da memória da se- adulterar nada, não".
cretária eletrônica do enodoOs ambos filmados e posmínio Vivendas da Barra.
tados por Carlos em redes
No documento, o partido sociais desmentem o porteiro
argumenta que o presidente do condominio que, em depoi"de modo autoritário e com mento, disse que hino Queiroz,
uso da força (do seu cargo) acusado de ser um des autores
se apropria de provas que do assassinato da vereadora
podem, em tese, incriminar Marielle Franco e seu motoa si ou seus familiares". A rista Anders
son Gomes, leria
queixa-crime também pede Sido autorizado icor "seu Jair"
que o vereador do Rio Car- R entrar no condominio depois
los Bolsonaro (PSC), filho do de interfonar para a casa do
presidente, e o ministro da presidente.
Justiça, Sergio Moro, sejam
NO audio, quem autoriza a
investigados por ~Ma in- entrada de Melo é ROnale Leuterferência no Inquérito.
sa, outro acusado pelo assasNo último sábado, a, Bolso- sinalo de Marielle e Anderson,
narn disse ter pego os audio% que mora no mesmo condomípara evitar que eles fossem nio que Bolsonaro e Carlos, o
adulterados. "Nós pegamos Vivendas da Barra.
antes que fosse adulterado,
"Trata-se, à toda evidência.
pegamos lá toda a memória de uma clara tentativa de desda secretária eletrônica, que truição e/ou manipulação de
é guardada há Maio de ama A pravos. visando afetar e mesmo
frustrar a lisura das investigavoa não é minha", afirmou.
Hoje, diante da reação ne- ções policiais e ministeriais em
gativa da oposição que o acusa curso e que. tomo dito, atinde obstruir as investigaçÕes, o gem direta ou indiretamente,
presidente deu outra versão: "O o presidente da República e,

Dai, o que surpreendeu no primeiro dia de exame foi
se tratar sie um Unem normal. Não SC pode dizer isso do
governo Bolsonaro em muitas áreas. A diplomacia não
é como de costume, tampouco a politica ambiental, a
articulação politica, a relação com a imprensa. Como a
educação é um setor que fala muito de perto aos eleitores
mais conservadores de Bolsonaro, era de se esperar o DNA
do governo nu exame.
Isso não ocorreu no primeiro dia de Enern e Isso é bom.
Elaboração de prova é coisa para educadores e não é para
governo fazer I nna ação politica em relação a tsao. E fica claro
que não houve interferência do governo no que entrou na
prova. O mesmo não se pode dizer do que ficou de lora.

O QUE CAIU NA PROVA
Do conteúdo que foi cobrado. chama atenção a começar peba
tetas da redação: politica cultural. Não é o tema de maior
apreço da administração Bo)sonaro. Não é difiell perceber
isso em um governo que extinguiu o Ministério da C111111117.
Depois da elaboração da prova. u presidente envolvi:use em baila pendenga e admitiu privatizar ou extinguir a
Agência Nacional do Cinema (Ancine). Definitivamente. se
esse governo fosse escolher um assunto para os estudantes
abordarem como forma de seleção para a universidade, não
seria politica para o cinema.

ao menos por enquanto, Um de
seus filhos (Carlos Balsonaror.
diz a denúncia-crime apresentada pelo PT.
No (banimento, o partido
pede a busca e apreensão de
todo material em posse de Jair
e Carlos Bolsonaro, que o Supremo laça o "acautelamento"
(guarda) provisória das provas.
determine a instauração de inquéritos para apurar possiveLs
crimes de obstrução à Justiça
e improbidade administratitra.
,J,:itundn f: tu 17.1..;;10 JE1I.JI •

OPOSIÇÃO
Os lideres

da 0005000
Randolle
Rodrigues

,Rede-ARI e
Alessandra
Malan
pediram do
Procurador-

cada novas pela fainaiNta
Lata:: .hirdirn, no jornal 0
(gabe:, a itheia fie:) do RIO de

Geral dc
Justiça do Rio.
Jose Eduardo

•JACCI CO CO1E:JUR; ode a Ne

Gussem. para

tetro que pra:0SL. DMPOjESSOS !O e DISCADOS RU livro a enrola
COS.:CID Queiroz tateenalenninia VITOltiaa da Narra não e
u menino
diz ter taindr
carn Bobsomaxi tia áudio.
O parteiro que prestou depoimento em celebro e diz
ter ouvido a permissão que,
segundo o funcionário, era de
"Seu Jair, estarei de férias. Na
versão dele, no dia do assassinato da vereadora Marlene
Franco, Jair Bolsonaro autorizou a coitada de Rido Queiroz,
suspeito de dirigir no =Mento do crime. (Agência Ratado)

Clotota
ove sejam
tomadas
"medidas
urgentes"
para
resguardar

o sistema de
gravacao e
computadoras
do Vivendas

da

Barra.

Para além dias" a prava estava cheia de autores
considerados de esquerda. como Michel Foucault e Hannah
Arendt. O ministro da Educação, Abraham Weintraub,
afirmou na manhã desta quinta-lera (to) que o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) não terá "foco em questões
ideológicas".
Não acho que provas anteriores tivessem -toes ideológico",
tampouco esta. Aliás, uma coisa importan te e que determinado
autor cair numa prova não significa que se esteja defendendo
aquele pensamento, ora botas. Isso é elementar. Os estudantes
léu de conhecer as ideias de Karl Marx, assim como de Emfie
Durkheini. Devem conhecer Edmund Buliu tal como Jürgen
fiabermas. E também Adant Smith.

A prova teve força nos contoidos de Soe1010gla e filosofia.

Abordou assuntos sobre direitos humanos e tratou dos
quilombos (Bolsonaro lá disse que visitou comunidade
quilombola na quaro ai rodescendente mais leve lá pesava sete
arrobas". "Nem pra procriador servem mais", acrescentou).
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