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GOVERNO MUNlClPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços nº 2021.09.09.1 
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GOVERNO MUNICf PAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade - Tomada de Preços 

Tipo - Menor Preço 

Edital Nº 2021.09.09.1 

Objeto da Licitação: Contratação de serviços topográficos a serem prestados 
junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito/CE, conforme 
especificações constantes no Edital Convocatório. 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público, que será 
realizado Certame Licitatório cuja modalidade e objeto supracitados. Data e horário 
da abertura: 28 de Setembro de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de 
expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br e 
www.tce.ce.gov.br. Maiores informações: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 09 de Setembro de 2021. 



GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
Uma Farias Brito para todos 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preços N2 2021.09.09.1 

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 
nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, o Extrato referente ao AVISO DE 
LICITACÃO na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.09.09.1, cuja abertura está 
prevista para o dia 28 de Setembro de 2021 às 9h, para o OBJETO: Contratação de 
serviços topográficos a serem prestados junto à Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. 

Farias Brito/CE, 09 de Setembro de 2021. 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO \ SÉRIE 3 \ ANO XIII N°208 \FORTALEZA, 10 DE SETEMBRO DE 2021 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação, Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de 
Saúde. Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio. Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº PMH-030921-PEOL Objeto: Aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes, sendo veículo tipo passeio, zero km e balde a pedal, conforme proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 
11137.147000/1200-01 do Ministério da Saúde para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Hidrolândia-CE. Local de Acesso ao 
Edital: Sede da Prefeitura Mmricipal -Avenida l ,uiz Camelo 8ob1inho, nº. 640, Centro,.CTIP: 62.279-000, llid.rnlândia--CTI; \.VWw.bbmnetlicitacoes.com.br; 
https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php; https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Funcionamento do Orgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m. Local de 
Realização da Licitação: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Data de Abertura: 23/09/2021-Horàrio: 14h00m. Pregoeiro: Raimundo Rodrigues de Oliveira. 

*** *** *** 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Maracanaú-Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú-CE (TRANSLOG)-Aviso de 
Solicitação de Manifestação de Interesse (MI). A Comissão Especial de Licitações da Prefeitura Municipal de :Maracanaú, torna público para conhecimento 
dos interessados, que até o dia 27 de setembro de 2021, às 16:00 (dezesseis) horas, na sala da UGP TRANSLOG, localizada à Avenida II, nº 150, Centro 
Administrativo 6 de Março, Cortjunto Jereissati I, Maracanaú, Ceará - BR, estará recebendo as Manifestações de Interesse (MI), tombada sob o nº 001/2021, 
com fins á contratação de empresa/instituição/organização/fundação especializada para execução de serviços de consultoria para elaboração do Plano 
Municipal de enfrentamento à violência contra a mulher e menina nos Transportes e Espaços Públicos de Maracanaú-TRANSLOG. Maiores informações 
no website: http://www.maracanau.ce.gov.br/secretaria-de-infraestrutura/#translog, e-mail: ugptranslog_seinfra@maracanau.ce.gov.br ou pelos telefones 
(+55 85) 3521.5193/ ( +55 85) 3521.5195/ (+55 85) 3521.5129. Fábio Cantai de Sousa - Presidente da Comissão Especial de Licitações. Maracanaú, 
Ceará - BR. 09 de setembro de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tianguá. A Prefeitura Municipal de Tianguá-CE, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o Edital do Pregão Eletrônico NºPEJ7/2021-DTV, ID 894875, cujo objeto é o Registm de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de fardamentos e equipamentos destinados à Guarda Civil Municipal e DEMUTRAN, camisetas personalizadas e coletes destinados à Secretaria 
de Administração e Secretaria de Infraestrutura do Município de Tianguá/CE. O Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através dos endereços 
eletrônicos: http://www.licitacoes-e.com.br, https://tiangua.ce.gov.br/ e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. O recebimento das propostas através do site do 
Banco do Brasil dar-se-á até às 15h00min do dia 23/09/2021. Abertura das Propostas: 23/09/2021 às 15h00min. Início da Disputa de Lances às 15hl5min 
dia 23/09/2021 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico de e-mail: licitacaocplt@ 
gmail.com. Deid Junior do Nascimento - Pregoeiro Oficial. Prefeitura Municipal de Tianguá. 09 de setembro de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municípal de São Benedito - Resultado da Fase de Julgamento de Preços - Concorrência Pública Nº 2021.06.23.03. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Benedito/CE, torna público para o conhecimento dos interessados, que após análise 
das Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 2021.06.23.03, com fins de contratação de empresa para a execução dos serviços de pavimentação 
asfáltica da estrada que liga a CE 187 ao Distrito - Barreiro no Município de São Benedito-CE, com recursos do Convênio Nº 876156/2018 (Min. do 
Desenvolvimento Regional/PMSB), conforme projeto básico. Obteve-se o seguinte resultado: Foi declarada vencedora a empresa: Repacon Construções e 
Locações EIRELI, CNPJ Nº 15.279.651/0001-30, com o valor global de R$ 5.198.903,16 (cinco milhões cento e noventa e oito mil novecentos e três reais 
e dezesseis centavos) por apresentar o menor preço. Assim, fica aberto o prazo recursa! conforme art. 109 da Lei nº 8.666/93, estando os autos à disposição 
dos interessados para vista. Maiores informações na Sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Paulo :Marques, nº 378 - Centro, São Benedito/CE. 
São Benedito/CE, 09 de sckmbro de 2021. Ronaldo Lobo Damasceno-Presidente da-Comissão de Licitação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Licitação - Concorrência Pública para Registro de Preços Nº 2021.09.09.1-CP. O 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Paracuru - Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 13 de outubro de 
2021, às 09:00h (nove horas) na sede da Comissão de Licitações de Paracuru situada na Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro - Paracuru/CE - CEP: 62.680-
000, estará realizando licitação na modalidade Concorrência Pública Disputa Modo Aberto, critério de julgamento Menor Preço por Lote, tombado sob o 
nº 2021.09.09.1-CP, com fins a Concorrência Pública para Registro de Preços visando a aquisição de materiais hidráulicos de interesse da Secretaria de 
Infraestrutura, conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, situada a Rua Coronel 
Meireles, nº 07, Centro.:.. Paracuru/CE - CEP: 62.680-000. Maiores informações no endereço citado, pelo fone: (85) 3344.8802, no horário de 08:00h às 
12:00h ou pelo site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. O Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tauá- Governo Municipal - Aviso de Julgamento - Propostas Técnicas. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Tauá, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final de julgamento das Propostas Técnicas da 
Tomada de Preço de N° 08.07.001/2021-GM, cujo objeto é a Contratação de agência de publicidade/propaganda especializada na prestação de serviços de 

.f\ publicidade compreendendo: o estudo, a concepção e criação de campanhas, peças publicitárias avulsas e materiais publicitários; a elaboração de marcas, 
\ de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elemen!Ds de comunie<içiío visual, conforme tabela de sen,iços e custos - SIN,APRO Ceará, a saber, 

Sintese Comunicação e Marketing L TDA - Nota Final da Proposta de Preços: 8026,07. Informamos, ainda, que o recebiniento do envelope nº 05, será 
realizada em sessão pública no dia 10 de setembro de 2021, às 08h30. A Ata de Julgamento está disponível no Portal de Licitações do TCE. Tauá-Ce, 09 de 
setembro de 2021. Presidente da CPL. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Extrato das Atas de Registros de Preços nsº 2021.09.09.01/SMAS - 2021.09.09.02/SMAS 
- Pregão Eletrônico N° 2021.07.23.01/PE/SRP. órgão Gerenciador: Município de Mauriti/CE, através da Secretaria de Assistência social. Empresas 
Detentoras dos Registros de Preços: J.R da Silva Armazém, vencedora dos lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 - valor total (R$ 640.468,96) e José Helmer 
Belém Gomes - l\1E, vencedora dos Lotes 01, 09 e 1 O, valor total (R$ 482.834,65). Prazo: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de material de expediente para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE. Signatários: Representante do órgão 
Gerenciador: Cláudia Fernanda Moreira. Representantes das Empresas Detentoras do Registro de Preços: José Raimundo da Silva Martins e José Helmer 
Belém Gomes. Data da assinatura: 09 de setembro de 2021. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Adiamento Sine Die-Pregão Presencial Nº 2021.08.18.01-PP-ADM. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Tejuçuoca- CE, torna público para conhecimento dos interessados que, o Pregão Presencial nº 2021.08.18.01-PP-ADM, cujo objeto 
·é a contratação de empresa para fornecimento de solução de serviços de acesso à intcrnctíintranet,. com rede de acesso cm fibra óptica na Zona Urbana e 
via rádio na Zona Rural, para atender as necessidades das Unidades Administrativas da Prefeitura do Município de Tejuçuoca/CE, conforme projeto básico/ 
termo de referência em anexo do edital, inicialmente prevista a abertura do certame na data de 10 de setembro de 2021, às 09:00 horas na Prefeitura de 
Tejuçuoca. Fica adiada "Sine Die" para apreciação de peça impugnatória, sendo nova data para abertura do certame a ser publicado em momento oportuno. 
O Pregoeiro. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito -A viso de Licitação -Tomada de Preços Nº 2021.09.09.1. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, torna público, que será realizado Certame Licítatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.09.09.1. Objeto: 
Contratação de serviços topográficos a serem prestados junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de Farias Brito/CE. Data e horário da abertura: 
28 de Setembro de 2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br/ 
licitacoes e https:/mcitacoes.tce.ce.gov.br. Maiores informações pelo fone: (88) 3544-1569. Farias Brito/CE, 09 de Setembro de 2021. Antônio Cardoso 
de Lima -Presidente da CPL. 

*** *** *** 
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Esb:lclo d0Co11rá •ProfliltüfaiMjli)1a1p.Ufl'foC:r'i.ii~!fo'cmiâricidiíi11ft'i:iestrut111'l:ie Urb1111lsmo 
•Avlsó d!! Preíill~ l;lótrl!'°'l9~ Ni Q2/2021•SEINFAA. A f>régool~ da PrefelliJra MU~lolpal do 
Cru:i: .:ornunlca ·aos lnlereasaclos que estar!l .riioebondo do dia 13 de Sorombro 11 ~3 do 
Setembro da ~º. 21 n!ó as 08.h00ml.n1 polo sletori.10 BBMNET • wW)'i,btimnet\lollacoa~.çom.br, 
propoob:ls do preços o dOt:t.llY!OnlsçFlO do ~abllllaÇBo p,nia o Progll.o (;lo,trõt\lco n' 02/.:?021· 
SEINFRl\~aqul$1Ql!o de pn~us e,càmliltao de ar.Aabertur11 e e~ame dâs propo~taO olnlçloda 
disputa por fa~ce~ às 08h301)11~ do dia 23 qo Setllfl'lbro qe 2021; ô éc{ftal f!o.derá ~or obtido junto 
a Pregoeira. na aede,qa Com.l~d~. de Ucltaç!lo, ê Prt191l dos Trila POderf!ll a/no- a~.lrroA.olngas 
e nos $lles:. www.cru;z.C11.99v.br, www.bbmnetilclíaçóes.eom.lliel/N/W.lce.oe.gov.br. Cfll.t-CS, 
09 do Setembro dG ~021 '.AuungftoNayura SIM• dó Molo-Preqó1llro. 1 

S$tado d!) Ceará· Cónúó.ri;lo Pll.bllco de S;i'1'éle d!' Mléroiféglllo de Um<iolr0 llc>.N.ortu.;. 
CPSMLN. O Consórr;:lo Pllbllco de S.ailde da Mlérorteglllo de Llmo~il'O do Niittil -CPSMLN~. 
a!ravé$ da Comlss!h) d.e Pregãó comunlea ao$ into1~ssàdA$ que !lo dia 22 d~ sQtembrõ de 2021, 
às 09:00 horas, (lStarà rép~~ndo os envelopes da propo$tas de preços a h!Jblllla9M; pilra a 
ll~ltação do objeto: Registro de preços para rutura e event.ual aqulslçllo de materlal 
deslnf ectante, destlnJild.o ao funcionamento dà Poflcllnlca Judite Chaves Saraiva e d() Centl'Ode 
~eclalidaifes ôdontol6~1cas - CEO, Dr. João Eduardo Neto, de rospcnsablildade do 
Cons6rclo Pütillco de Sa.üdada Mlcrorieglao de Limoeiro do Norta::C,PSMLN, de.a~rdo·com as 
especlffcaçOes e quan\ld~dé,S COÍls~n.tes no tetmQ d~ referência, da modalidade Pregão 
Presencial n• Pp-01QS0P2021'CPSMLN, do tipo: Menor Preçc)por Lo!&, malC1res !nfqrmàções 
atravésdofone(86)3423;.a.\12,das08:00às12:00.horas.Ace1mlasão. · ..__: 

Estado do ceará·CS.mara Munlclf>nl de Aq1.dra:z;:...tomadade PreÇôs Nº 2021.01.21.001. 
A Presidente da Comls~o de Llcl!aç!lo da Câli'tara Mun!olpal de Aqulraz torna pübllco o 
resultado, dd certame acima após prdZo recursai.. A vencedora do certame ernpresa: R Farias 
B.ezerta ME. com o v~lor iJlollal de RS.114.000,0li (canto e quatOrza mil roais). Fica aberto o 
~,razo recursai. Malpres lnfórmações serãó oblldM junto à Comissão de 08hOOm.ln ·às 
12h00mfn. Aqulraz ·<;E, 08/0912021. Pre81donte. · ·. 

Estado do Ceará~ PretefüiriMiinlClpalifo Farias Brito ·Aviso do Llcltailio ·Tomada de 
Preços Nº 2021.09.~.9.1. o Presidente d11 Comissão Pe.rmanente de Licltaç;:io-CPL, torna 
p(lbllco, que será .realizado Certame Licltatório na modalld.ade Tortiada de, Preços, tómbada 
sob o n•'.2o21 .. o9.09,.1. QbJetoi contratàçao de servlço's topográfoéos ;a.s~rem prestados 
J~nlo à. Secretaria .de lnfraestrutUm do Municipio d(;l Fanas Brito/CE. Data e horárlo da 
abertura:28daSatembrode2021,às9h.Osinteressadospoderãoleraobterotextoinlegral 
do edital e todas as. informações sobre a llclta91lo na sede da CPL, sito à R~ José Alves 
Pimentel, n• 87, Centro, Faria~ Brito/CE! em horário normal de (lxpedienle, ou. através dos 
endereços eletrônicos: www.fari!llsbrlto.oe.g<lv,brllioltacoes e 
littps:l/llcitacoas.tce,ce.gov.br.: Maiores infonnações pelo fone:. (88) 3544-15~9. Farias 
Brito/CE, 09 dii Sot•mbro de 2021.Anlõnlo Cardoso.de Lima~ Presidente da CPL. · · 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 
Torna,públlco que requereú da Super lntendênci.~ Estaduár do M~io An:i.blente "SEMACE. à 
Licença Ambiental por Ades~o e Compromisso • 1.AC, Referente ao Projeto de "Pavlrnenlaçilo 
asfâltica na AVEmi.da RalmundQ Oclmlir Pinheiro, Raimundo Oélmar Pinheiro (Poligoho 
Irregular), Rua Francls9·Assls Pinheiro, Rua Cândida Borges, Rua Filomem:i Vieira, Avenida 
Raimundo El)éfas MQreira. filla Ana da Silva, lo<:alizada na Sede do Mµniclpio de Deputado 
l11>puan Pinheiro -' Cil.<iW Zona Urbana. Foi det01rmioado o cumprimento das éxlgênéla~ 
contfdasnasnonnaselnstruçõesdeLlcenciamen\odaSEMACE:. · · ' 
"-

!:Sflldo do Co~rã ; Pi:iifelturii JVlurilcipal de Bela çfui-..A~lso de Llcltaçlió-Pregão Elotrõnlco 
fl' 035/%1,PE-Ol\f. O~Jeto: R~gls.tro de Preços para futuras e eve(ttual~ aqul$1Çacl de. pneus de 
líjigam iiácloná.I para. 'llender.asdema. Í\dasdâs dlvq.rsas Secre. ta. ri.as participante~ do Mun(clplo'de 
§ela Cruz!CE; que:se ieallzàrà nq dia 23 de Setémbro'de 2(12.1 (2310912021),,âs09:00hs !)elo slté 
ll!Y!'N.·bbm·neHlcltacoeil.eorn:br. Refendo edital pQdeiá ser adquirido a partir da diila desta 
p!Jbllcação~ nobiJ.rár!o de eiq>edl,onle ao põbllco. Fernando FrançO SUitelra.,-Pl'll;!!oelrô. 

~~Jll~O d~ ~!Aii.l'!!.;fféJe~üfa-.~~ij!9fii~~~~.~~~~7:~~~?,~~~~~~~!~~t~S~~~'i,~~~!~ 

~) ·~ 

E~fod<1. do Céará ' PrefciltU.l'\I M1111tclp~I de J~rdlm ~·.Avloo dll. Llcltaçlló ~ .'roníud~ de 
Pl'll~o11 n~ 2()21,.11,9,0M .. ReàllZllf'll a lleltaçao c~Jc> objeto e a co111int~Çlto ·dê empreoo 
esP!!elalliild~ na presl!IÇ!lo de . $arvlços ds pubilOld!lde legal pars dlvüll;Jaollo de edlt~ls; 
contmtos â outros documentos. Q!lólals do lntei:easa <{o Munlclplo de Jàrdlm/Ce, através <laà 
Secr~làrtas e Fundo$ Municipais. luntolil Imprensa Oficl~I da União e do Estado e llm Jornal de 
Grande. Clrcul~ção, Abertura: 2fi de $1!lomtiro dé 2021 ·é$ Ql;l:ôOh. Mi1lores lnfonnacõoa e 
enlre~o de edital~, na sede da Comlss!lp Pennanonta de llcllayi!o, sito l'!á Rua LilonalAleni:ar, 
n• 341 • Centro, Jardlnt/CE, no horário de 08:00 ás 12:00 horas. lnformaçdes póderllo aet 
obUd!\s. àlndà pel(l telafonii. (8A)3$55-1772. Jãrdl111/CSI Oil d111 Sétoll\bn) de 2021. Albe\'lo 
Pli11ielro'l'o11'es l)!eto~.Proilfdll1da da Comissão.dê Llc taçfiti. . . · · 

' ' ., "' 

E!st<1do do '.Ctia~' ~ ~~11fe.11wa .""unlc lpa! de .Máurltl .• E#i;\tó. da~ Atàa de R091~tro9 í:i!!. 
ProÇ.os n11• ;:!021.0J) •. à9;01/SMA!l ~ 2P21 ;il,9,ó9;ó~ISMI\$ • Pregl!Q Eíetrl>~fco Nq 
2Q~~,(17 .23;01/p~SRP; ór~ao ~erery9J~dor:·.Munlclpl(, de ~autlllfCE, at,ra~s da Secretar!~ de 
ASslsl$ncla soi;lal• Empl'llaas Oetentoraii dos Regl~tros de P((jÇos: · J.R 'da Silva Armazém.,, 
venc~dora cios lotes 02, 03, 04, 06, 0$, 07 e oe ·valor total (fl$ 64Q.468í96) e José. Helmer 
Beféf)l ;c:;omes-ME, vencedora dos Lotes 01, 09 e 10, valor t(ltal (R$ 482.034,65). Prazo: 12 
(do;ze)·meses •. Objeto: Registro d~ Preços para futúra'e eventual aqulslÇ!lo de tnatertal de 
expediente para' at,and~.r <l\l. nec.essld8d.ea .. dE!.S d,lvema,s Secretaria\\, ~o 1\4uolc!plo de 
Maurltl/Çe., Slgn:atános: Represen,tante <to Órgão Geranclad.ir:. Clátidla Fernanda Motelra. 
~presimtantos das. EmmE>sas Oatt1nforas do Registro da Praçoii: José Raimundo da' SltVa 
Martins e Jose HelmerBelérti Gàmlls~ Oalií da assinatura: 09do setenibro dá 2021. . , '.. 

Estado dP ceará : Prer.lrtur.i Municipal de Márac:anaú - AVlso, de Ucltaç!lq - Preó~o 
Eletrônl~o N°10.00712021. Objet0: Registro de Preçós tendo por objeto a aquisiç~o de aparellios 
e utenslllos doméstlc;os, máquina$ e equipamentos diversos, de . Interesse da· Secretaria de 
lnfrae~1rutura, Mobilidade e Oesenvolvlmenlo Utbano - SEINFRAdo Munlclplo de Maracanatl·, 
CE toh1a ~úbllci:> para conhecill'!ento dos Interessados que até à;; 09:00 horas (horário de Brasília) 
do dll\ 2l! de setembio de 2021, r~C4!1bará as Carias Propostas referentes a este Praga~, no 
endei1>ço eletiôillco www.bll.org.br 'Acesso ldentiOcado na link - r.c{táções pQbllcas'. AAbeit1ira 
das CiJ.rtas Propostas acontecerá no dia 23 da setembl'9. ~e 21'.121, ~~ .10:00 horas (l)orário de 
~rasllía) é o inicio da SeSlláo de Disputa da l.ànces oi;orrerá 1.1patJir~à,s10:00h ~odla2? de 
setemllro "de 2021, O edilal pódaré ser obUdo no endereço elefrõnlco '\'cima mencionado. 
Qualsquer Informações serão pres!;adas pela Pregoeira, dinante o ei<pédlente nonnal (08:00 às 
16:00 horas), e poderão sersoRcltadas através do telefone (85)9~105-2457. À Pregoeira. 

Estado do Coara· PrefalturaMunicipal de Paracuru ·Aviso de Lh:ltação ·Concorrlin!lia 
Públlpa para Registro de Preço~ N' 2021.09.09.1.CP; O Presidente da CPL da Prefelt11ra 
Mvniclpal de Paracuru-Ceará; torna público, para conhecimento dos Interessados, que no 
próxl1110 'dia 13 de o~tubro de 2021, às 09:00h (nove horas) na sede d\I Comissão de 
licitaçlle$ de Paracuru situada na RI.la Coronel Meireles. n• 07. Centro - Paral)Urt1/CF. -

''CEP: 62.680·000, estará realizando ncltaç:llo na mod.al.idade Con~orrêncla Ptlbllca Dlspula 
Modo Aberjo; cnté'rfo de Julgamenlo Meho(Preça por lote, tombado sob o nº 2021.09.09.1· 
CP, com 'fins a Concorrência P•lblica para ~eglstro de Preços visando a aquls.ição de 
materiais hidráulicos de lntar1n;ae da Secretaria de lnfràestrulura; eonforme proj1ito 
Dáslco)temío de referência em anexo do edital, o qual encontra-se na lntégra na Sede da 
Comi$$l!O, situaifa a Rua Coronel Meireles, n• 07 ,'Centro-Paracuru/CE-C.E:P: 62.680·000. 
Maloreslnformaçõ~s no endereço cllado, pelofpne: (65)3344.8802, n<>hofátlode 08:00has 
12:00h ou pelo site http://muniolplo.s.tce.ee.Qov.brlllcitacoes. o Presidente da ÇPL. 

Estádndil caai-ã ~ Prerellurà Munitlíoãliloliacai.ulla -A.Viso tltlRii\IOW!c;ão'"Tomada tia Preço N• 
02.00·1.12021-'TP. Objeto:· cciotrataç:í(l da empresa especializada em serviços de assessOria jurfdf(la, 
junli:I ao Gabinete <;lo Pre101to. A Presideíile da Comlssãp de Pacatuba-CE, toma publico pura 
conhedmento dos h'liàrossados que u presanl!l licltaçilci foi f)evog;\da. Quaisquer lnforinar;õe$ saitlo 
Prestadas pela Presldqnta, du11>n~e? !!xpediente normal {08:00 às 1::!;00 heras e 13:00às 11:00 ~onas); 
a poder~o sersolléiladas através do fale fone (85)3345-2300. Iara leres de~uino.,.Presidenta; 

Estatfo d.o q&ará • Pret'eltui:a Mt.1nlclpal d.e ltalllnlJa • Avl~o de Ucltaç!lo - Tomadá de 
Pt)lçou N• 20Z1.07.012·TP. O Prosfdento'da Comlsáão da LlcltaÇ!lo ~. 'CPL da Pràfellu11> 

"Municipal d~ ltQlllnga ·CE, toma pl)bflcq para oonhSclmentodQS lntereS:sadosque, no próximo 
dia 28 qe Setembrpde 2021, as 06h:30mln. naAv. Cel. Virglllo Tavo~. 171 Q-Centro-. ltalHng~
Çeará elltará ~eallzando li citação"'ª modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é e Contralaçllo 
de empresa para Construção de um Estádio.de Futebol no llalrro Çilerarao º<! M4nlçfplo de 
halUngalCE, llC!ntorme PT 1045301/-54, O Edital e saus anoxos Já se onconb'llm disponlvels f\Q 
endenlço.aclma no ho.rárlo de Sh lia. 12h. ltaltlnga.Ce, 09 de IS&tembro de 2021. Francl~pQ 
Arnald0Brasllelro.Pre11ldelite d!I Coml#silo. · 

Estacllo do c~ará • Prefell\lra M11nlClpal dé ltalthiga. A Coml$s~o de Llclfagllp <cPL'da 
Pr~iilt~ra Municipal c;1a lta!Unga toma pôbllco para conhecimento dos lnter$asadoa, quo ap6$ 
anã. llse.ª .. ºª docu.mentosde hablll.tayão da Tomada de. Preços N. ·.2Qi1 .or.o07'ffi ..• ôu .. Jª. obJeto 41 a 
Co. ntrat.açllo da. e.m.pres11 ilera reqt.tul!Hc9çao do ,t:\çessó e Urbanlz.aç!lo 'da Av. euolldqs fiermJra Gomes no Mynlclplo de ltaltlnga/'CE, apYrou-11e que. i1s empresas, P(1) Construtora fmpll(llO 
Com~rclo e Sal'Íllços EIRELI e P(2l BWS Oonsttuçoes 1.TPA, foram cor\slderadaa Habllltad$s, 
haja vista ter cumprido todàs as éxlgênclas edltallcllÍ!l. Aeslríi, ap(ls e pubffca<;ao, fio~ ab.ertó o 
pral:Q recures! para apresenta9So da~ posslvela razlles a çontrarrazOes, conforme arL 109 da 
La! n' 19.666193, es~ndo os a~tos li dlsposfçãodos lnl~ressados para vlatas, ltaltlngll/CE, oa do 
$etornbrod<12021.Fr~ncliicoArna1doBrasll<1ll'W>~AComlss110. . · .e · · 

·17 
l!sta®do ço11ró • P1<1f<1ltlltil M\lrífo(p~l dr!U!lliiií~A~i1a<iiiiiI:1~lla91l<>, O Munlolplode umarliCE, 
raallzari\ oartamellel~atórlo nQ moditlld~dà Pi~glJo n• 2021,09.09, 1,do tipo Eletrônlr.o, cujo objeto IJ 
a aquisição de eqotp1111)etttos 1?dont616gli:oe,(cadeli'a e oompresaor)destlnadoil ~o atondlmento dllll 
neé<ls!lldade$ da$ Uhld~des Bésloas dà Saüde do Munfcfplo de Umad/Cla. através do Mltilatérlo da 
Sm1áo ·Portaria rf' 3,612, dG Zl do deZ<lm~ro:> da ::?017. Aborlllt'lll 24 do satombro de W21, a p!ll1lr 
das 9hOOmln. Inicio r.10 ar:olhlmento das propoata11: 13 de sstombm d~ 2021, ila llhOOmln, Malor~s 
Informações e acesso ao editei noa sf«oseletrõnlcos: llcilacoes.tce.ce.gQ~br e/011 bllcompl'lls.oom. 
lnformaçõés podarão ser obtidas alnde pel11telel'dnó (8Íl) 357l).1161, UmurUCI!, 09 de Getembro 
do 21)21. óteeroAn~ótoon l~rMI Soal'l)t) • Proq.:.oJl'O Oflolnl. . 

s~.tad(I d<1 C&ârá • ~l'offllt~ra t;fü\iRiipahle i'iíJ11ç11ó~a ·Avlso.í:fé]\dfame11t0 l:llne 010-
Pregllp .Pros.e11olal Ili' .z921.op;~8.01·1'P-ADM. O. Pregoeiro da Prefaltura l)Au~lclpal de 
Te)4~4oc~ ~ ce, toma ptlbllco . para conheçlm~n10 dos lntere$sado$ qqe, o Pregão 
Presencial n• .20:11.Q8.18.01•PP•ADM. cujo obj1;1to é a· con1rata~llo de empresa para 
l'oroeclmento d.e solução de wrvlços de acess9 á lntérnetllntranet, com rede de acO!J$$O em 
fibra óptica na Zona Urbana e via rádio na Zona Rural, para atender as neceasldaden das 
Unidades Admlnlsfr;illvas da Prefllltura do M1Jnlqfplo de Tejuçuoca/Ce, conforma projeto 
básico/termo de reien'lncla em anexo do.edllal, lnlclalmente prevista a abartura do certam1;1 
r\o dàta do 10 ~a s.etembro de·2~1, as O?:OOho~ÍI na Pr~felíura do TejUÇU•)CB. Fica adiada 
"Sina pie" P11ra aprooiaçl!9 da pa9i:i 1[11pugnntl/ria,, sendo nova dâta para abertura do 
1certama a ser publl~ado em momento oportuno. O Preaoelro. 

Esttido do Cearii •· Prefelturt.1 Municipal de Umart ·Aviso de Pi:ossegulinonto. A CPL da 
Prefeitura. Muntclpal de UmatilCE, no uso de suas atrlbulÇOes legais, toma pllbllco, para 
conl\eclmerto dos lnleressad9s, 'que eslàrá dan.Oo prosseguimento ao Certame Llcltatório, na 
modalidade iomad;g de Preços n'. 2021.07:1!M; neste dia 13 da set.emhro de .2021, âs 
1 Oh.OOir)ln, onde. serli. ·º. abértos os envelopes con,· tendo as prop. oslas comercia.Is dos licitantes. 

· 'habllUados, Malore1: lnfonnações n!! sede da CPL, sito na Rua 03 dé "Agoi>to, 200, Centro, 
UmarUCE, ou pêlo telefoná (88) l!57S.1161, no hon\rlo, d!ls 6h ãs 12h. UmarJICE, ~li de 
setembrcide 2021. (:i.:ero Andersen Israel So~ros ·Presidente da CPI.. 

Estado do Ceará· l!>refclfura l!Jlun~lpat d~ TraM -~yiso d~ Ucltaç~o • l'llodalldade: Pt119ão 
PreSenciaLTlp1>: li!lenor Preço por ltom Edltlil Nº 2021.07.20.01PP, Objeto da. Licitação: 
Contratação de serviços de transporte escolar dos alunos da Rede Póblica Mtmlclpal de Ensino, 
·com fornecimento de combustlvel, manutenção e condutor qo veiculo sob a responsabllldade 
da contratada, confo1me rotas geprreferencladaa com quantidade de alunos, quantidade da Km 
por rota 11> por tipo í;le veiculo. ele acordo com ~ orientação do Ministério P(Jbffco Federal e 
l::stadual, do FNDE1 Junto a Secretaria Muolciplll dé Educação do Municlplo de Tralrl·CE. O 
Pregoeiro da Prefeit1;ra Munlclpat 'de 'rralrt/CE: ~omunlca aos Interessados que no dia 13 de 
Oulubro de 2021 >ts 10:00h (dez hotas), na aola das sessões da Prefeitura Municipal de 
Trali1/CE, locatlzada â Avenida Miguel Pinto Ferreira, Nº 356, Planalto Norte-Trl!llri • CE, estará 
reoobendo Envelop~s de prQposta comercial •a• e hablllta~o "b". para o objeto acima citado. Os 
Interessados poderl!lo ler e obter o texto Integral do edital no' Paço da Prefeitura Municipal de 
Trairi/CE, nQ horáilo dé expediente 'e nos endereços eletrônicos: www.tce.çe.gov.br e 
www.tralrl.co.gov.br â par!Jr da publicação deste aviso. Maiores. informações poderão ser 
<;>biidas através do Fone: {085) ~51; 1350, TrairifCE, 09 de Setembro de 2021. 

Estado do Ceará• Preferturn Municipal de Tiiinguâ. A Prefoitum Municipal de iianguá-CE, 
por melo.do Pregoeiro Ofiçlril,, toma pllbllco que se encontra à dlsposl9M dos inleressi;dos o 
Edital do Pregão Elatrj;nico N' PE17/2021-DIV, ID 694875, cujo objeto é o Registro de Preços! 
para Muras e avenfüals aquisições de t.irdamentos e equipamentos dest1n11d0$ à Guarda Civil 
Municipal e DEMUTRAN, camisetas personali;iadas e coletes destinados à Secretaria de 
Admlnlstraçllo e Secretaria de tnfràes1rutu11> do Muhlclplo de 11angui!/CE. O Edital pod~rá sefl 
obtido no site do 13anoo do Bra$11 através dos endereços eletrônicos: http://www.lloflacoes· 
e.com.br, htlps://tlangua,ce.gov.brl e tittps:/lllcitacoes.tc;e;i:e,gov.br/. o teceblmento d~s 

,,propostas através do site do Banco do Brasil da.r-se·á até à$ 15h00.mln do dia 2310912021. 
Abertura das Propo$!8$: 23/0912021 às 15h0.0mln. Inicio da Disputa da Lanoas àl!.15h1!lmln dia•· 
23/0912021. (horário de Btasllla). Solicitações de 61\Clareclmento ao:erca do edital deverao. ser 
envli;das ao endereço. eletrônico da. e-mail: llcltacaoçplt@gmafl.o(lm; Peld Jurtlo~ 'do 
Nascfmentc-l>mgcelroOflclal; PreflllturaMunlcl aldeTI11t1 u~.U9dosaternbrodll20.21; : 

Estado do Ceãrâ • Prefeitura Munlclp~I de Tau~ - Governo. Munlçlpal • Aviso do : 
Julgamento - Propostas técnlcu. A Comi"~ªº Parmanente de Llélt~ç1lo da Prefeitura , 
Municipal de T!'luá, no ueo d.e sua$ atnbui9~Qs legal~, torna põbllr.o o rP$ult!ldo final de :·, 
IJulganíento das PrQpostas Técnicas da Tome.ela de Pro~o de Nº 08.07.00·112021.GM, cujo; 
objeto é a .contrataç!lo da agência de publlcfd11de/propag~nda especlal!z&da na prest,i9ão 
de .. earvlços de publicidade compre~ndendo: o estudo, a concapç:lo e crlaç!lo de . 
'Caf)lp~nhas, peças publlcltârles avul$as e materiais publlollárfo$; a 01aborllçl!lo de marca$, ; 
de expressões da propaganda, de fogoflpos e de outros elementos de «imunlça9t10 vlaúal, ' 
confonne.tabela de.servlr;oa e ~U$loe.-S,INAPRO Ceará, a $!lber, Sinti1.sl1! Com~nl<:i1çao.e 
Marketing l TOA· Nota final da Proposta de l"reços': 80~6,07, Informamos, ainda, que a 
raoeblmento do envalope n• 05, s11ra (Oallzadt1 ~m çeas~o pt:iblloa n.;> dlll 10 do sat@mbr<> de 
!2021, és 08h30,AAta da Julgamán.lo estd dlsponlvel no Portal de Liolt!lçõ.is do TCE. T1u1â· 
Ce 1 0Qdu11tómb~;de2021.Pre~1de11tedaC1\ll.,, . . . · 

e&llldo do Cpará ·Prnfoltu!ll Municipal dé SQlonópoló ·Aviso de l-lcltliç~o ·Tolllada ® Pt11ç?G n•1·: 
~~1.00.03.01'11M Comlijs!lo Rerm~nente d~ l..lolti1t;!lo d~ Profeltu111 Munfdpal d~·Solonópole, tom~ ~ 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
CONVÊNIO-CESSÃO DE SERVIDORES Nº 002/2021 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERACÃO 
TÉCNICA E CESSÃO DE SERVIDORES que 
celebram entre si o MUNICÍPIO DE CHOROZINHO 
e o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ 

Por este instrumento, em que figura de um lado o MUNICÍPIO DE 
CHOROZINHO, representado por seu Prefeito, FRANCISCO DE 
CASTRO MENEZES JÚNIOR, e de outro lado, O MUNICÍPIO 
DE MOSSORÓ, neste .ato representado por seu prefeito, 
ALLYSSON LEANDRO BEZERRA SILVA, firmam o presente 
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, visando à 
cessão mútua de servidores municipais para prestarem serviços junto 
ao órgão Cessionário, o que fazem sob as seguintes cláusulas e 
condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente Convênio tem por objetivo a cooperacão técnica e a cessão 
mútua de servidores entre as partes convenentes, para suprirem a 
execução de tarefas de natureza técnica ou administrativa, conforme 
dispõem suas atribuições e competências. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Havendo carência técnica ou administrativa em cada Poder, para o 
exercício de Cargo em Comissão, no nível de Direção e 
Assessoramento Superior ou Intermediário, poderão ser realizadas, no 
prazo de vigência deste convênio, cessão mútuas de servidores 
integrantes dos quadros do Município de Chorozinho e do Município 
deMossoró. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
As cessões de servidores serão concedidas mediante requisições, por 
ofícios, dos Chefes do Poder Executivo Municipal, devendo ser 
indicado o nome, o cargo, a função ou o emprego, a matrícula e o 
órgão de lotação do servidor no Poder cedente, bem como o cargo em 
comissão ou serviços técnicos que o servidor cedido exercerá no 
Poder cessionário. 
CLÁUSULA QUARTA 
Os servidores cedidos perceberão, pelo órgão de origem, a 
remuneração a que tem direito pelo exercício do cargo, função ou 
emprego de que são titulares no Poder cedente. 
§1 º. O Poder cedente será ressarcido, mensalmente, pelo Poder 
cessionário, do valor total da remuneração paga ao servidor cedido, 
bem como dos gastos com contribuição previdenciária do mesmo, 
desde que, após a compensação de despesas com remuneração dos 
servidores mutuamente cedidos com base neste convênio, tenha 
crédito a seu favor, salvo disposição em contrário. 
§2º. O Poder cedente remeterá, mensalmente, ao Poder cessionário, 
relação dos servidores cedidos, acompanhada das despesas 
correspondentes e do demonstrativo de compensação referido no 
parágrafo anterior, contendo o número da ordem bancária, agência e 
conta corrente. 
§3°. Em não ocorrendo ressarcimento estipulado no §1°, no prazo de 
60 (sessenta) dias, considerar-se-á automaticamente revogada a 
disposição funcional devendo o senidor retomar ao órgão de origem, 
sob pena de caracterização de descumprimento do dever funcional 
pelo abandono de cargo ou função. 
§4º.0 senidor cedido no âmbito do Poder Executivo de Chorozinho 
deverá retomar ao seu órgão de origem, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas a partir do término da autorização da cessão ou 
da data da oficialização da sua devolucão pelo órgão cessionário. 
CLÁUSULA QUINTA . 
O poder cessionário obriga-se a enviar, mensalmente, ao órgão de 
origem a frequência do servidor cedido, sob pena de desconto, por 
falta, na remuneração mensal do servidor. 
CLÁUSULA SEXTA 
A partir da vigência desse Convênio, fica sem efeito qualquer outro 
com a finalidade semelhante, anteriormente firmado entre os 
convenentes. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Este convênio terá \.'Ígência a partir desta data 01/08/2021 até 
31/12/2024, podendo ser rescindido a qualquer momento por 
conveniência de ambas as partes. 
CLÁUSULA OITAVA 

A rescisão do presente Termo de Convênio se operará de pleno 
direito: 
a) Pela inadimplência de uma das partes; 
b) Pela superveniência de qualquer norma legal ou fato administrativo 
que o tome formal ou praticamente inexequível; 
c) Em qualquer tempo, por mútuo acordo das partes ou por iniciativa 
de qualquer uma delas, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias; 
CLÁUSULA NONA 
O Município de Mossoró se compromete a, nos termos da lei, fazer 
publicar o inteiro teor ou o extrato do presente CONVÊNIO na 
imprensa Oficial. 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Fica eleito o Fora da Comarca de Chorozinho, com renúncia expressa 
de qualquer outro Juízo, por mais privilegiado que seja, para serem 
dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente 
instrumento. 
Nada mais, lido e achado conforme pelas partes, perante as 
testemunhas, lavrou-se este instrumento de convênio para cessão 
mútua de servidores ~municipais, em 3 (três) vias, por todos assinados, 
visto que foram atendidas as formalidades legais. 

Chorozinho - CE, 30 de Julho de 2021. 

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Chorozinho 

ALLYSSON LEANDRO BEZERRA SILVA 
Prefeito Municipal de Mossoró 

TESTEMUNHAS: 

Publicado por: 
Natália Moura Girão 

Código Identificador:C1E35CEA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
ERRATA- AO CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDORES 

A presente Errata refere-se a numeracão do CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
CHOROZINHO, representado por seu Prefeito, FRANCISCO DE 
CASTRO MENEZES JÚNIOR e o MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, 
neste ato representado por seu Prefeito, ALL YSSON LEANDRO 
BEZERRA SILVA, no dia 30 de julho de 2021. 

Consideracões: 

Onde consta as informações: CONVÊNIO - CESSÃO DE 
SERVIDORES - 002/2021, deverá constar: CONVÊNIO - CESSÃO 
DE SERVIDORES - 003/2021. 

Devendo esta errata passar a ser parte do refe1ido convênio, em 
forma de Anexo. 

Publicado por: 
Natália Moura Girão 

Código Identiticador:AC772797 

SETOR DE LICITAÇÕES 
A VISO DE LICITAÇÃO 

A VISO DE LICITACÃO - TOMADA DE PRECOS N" 
2021.09.09.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação -
CPL, toma público, que será realizado Certame Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços, tombada sob o nº 2021.09.09.1. 
Objeto: Contratação de serviços topográficos a serem prestados a 
serem prestados junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de 
Farias Brito/CE. Data e horário da abertura: 28 de Setembro de 
2021, às 9h. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação na sede da CPL, sito à 
Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horátio 
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normal de e1q1ediente, ou através dos endereços eletrônicos: 
·w\vw.fariasbrito.ce.gov.br/licitacoes e https://licitacoes.tce.ce.gov.br. 
Maiores informações: (88) 35441569. 

Farias Brito/CE, 09 de Setembro de 2021. 

ANTÔNIO CARDOSO DE LIMA 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Tiago de Araújo Leite 

Código Identificador:5F66E720 

DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA Nº 0909.01/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, através do Sistema 
Único de Previdência Social do Servidor Público - SUPSSP de 
Fortim, tendo em vista o disposto no Art. 6º, incisos I, II, III e IV, da 
EC 41/03, e ainda a Lei Municipal nº 183/2000, art. 188, inciso III, 
alínea "a", que institui o Regime Jurídico Único, bem como o disposto 
nos incisos I, II e III do art. 30 da Lei Municipal nº 234/2005, que 
reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social de Fortim; 
Resolve conceder APOSEl'·.i"'fADORlA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao senidor JOSIAS SIL V ANO 
DA SILVA, com o cargo de Vigia, matricula nº 0200697, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Deporto e Lazer. 
Os proventos de aposentadoria são integrais ao tempo de contribuição 
e idade: 

Pruvl.!Dtus deApo.$enladoria .Pe1-ctmlual ValurRS 
Vencimento 100% LI00,00 

Quinquênio :5% 55,00 

Totnl dosPrnvtbtõS 1.lSS,00 

As despesas decorrentes deste ATO CONCESSIVO DE 
APOSENTADORIA correr~o à conta de dotações próprias vigentes 
do orçamento do Sistema Unico de Previdência Social do Senidor 
Público - SUPSSP de Fortim, devendo entrar em vigor na data de sua 
publicação, e que deverá ser homologado pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, 09 de 
setembro de 2021. 

NASELMO DE SOUSA FERREIRA (r:· Prefeito Municipal 

EVERARDO PAULA DA SILVA 
Diretor Geral do SUPSSP de Fortim 

Publicado por: 
Mario de Deus Barbosa Neto 

Código Identificador:38C0949F 

DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA Nº 0909.02/2021 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, através do Sistema 
Único de Previdência Social do Senidor Público - SUPSSP de 
Fortim, tendo cm vista o disposto no ArL 40, § 1 º, III, "b", da 
Constituição Federal de 1988, com redação dada pela EC nº 41/2003, 
e ainda a Lei Municipal nº 183/2000, art. 188, inciso III, alínea "d'', 
que institui o Regime Jurídico Único, bem como o disposto nos 
incisos I, II e III do art. 31 da Lei Municipal nº 234/2005, que 
reestrutura o Regime Próprio de Preúdência Social de Fortim; 
Resolve conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE 
- Proventos pela média proporcional, à servidora I\1ARIA 
FERREIRA DOS SANTOS, com o cargo de Zeladora de Bens 
Públicos, matrícula nº 0201944, lotada na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Fortim. 
Os proventos de aposentadoria são integrais ao tempo de contribuição 
e idade: 

Proventos deAposentadoria Percentual ValorRS 
Vtmcirmmto 100% 1.100,00 

Miilia ô.as maiort::s 80% 892,36 

Valor da média proporcional 703,70 

Compl Salário mínimo por força do § 21), art 201, 
~%,'.'O 

CF19~ 

Total do.sP1·ovtmtos 1.100,00 

As despesas decorrentes deste ATO CONCESSNO DE 
APOSENTADORIA correrão à conta de dotacões próprias vigentes 
do orçamento do Sistema Único de Previdên~ia Social do Servidor 
Público - SUPSSP de Fortim, devendo entrar em vigor da data de sua 
publicação, que deverá ser homologado pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, revogados as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM, 09 de 
setembro de 2021. 

NASELMO DE SOUSA FERREIRA 
Prefeito Municipal 

EVERARDO PAULA DA SILVA 
Diretor Geral do SUPSSP de Fortim 

Publicado por: 
Mario de Deus Barbosa Neto 

Código Identiticador:BDC76A4E 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA Nº 274/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 

Designa os membros do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, na 
forma que indica e dá outras providências . 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, no uso de suas 
atribuições legais que lei confere a Lei Orgânica, e, 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 569/2015, de 30 de novembro 
de 2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural SustentáYel - CMDRS; 
CONSIDERANDO, ainda, a imperiosidade de se estabelecer, 
formalmente, as atividades inerentes ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimen(o Rural Suslen(ável - CMDRS; 
CONSIDERANDO, finalmente, a competência a que se atribui ao 
Chefe do Executivo Municipal, 
RESOLVE: 
Art. 1 º. Designar nos termos do art. 7º, da Lei Municipal nº 569/2015, 
de 30/11/2015, para a composição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, para o biênio de 2021 
à 2023, os seguintes membros dos Órgãos Governamentais e Não -
Governamentais: 

1 - Do Poder Público: 

TÍTUL.AR SUPLENTE REPRESENTAÇÃO 
Rui Lacerda Loiola Maila Santos de Sousa Secretaria de Agricultura e Pesca 

i\lin~ üJive-ira .Souza 

José Ednaldo Lima Braga Gennana de Castro Rodriguies EMA TERCE 

Secretaria Municipal 
Desenvolvimento Urbano 

de Luciano l'vfoura Borges Julia Eduarda lvfodciros Soares 

~=~~ Soraia Ferreira do~ Rafael Alfredo dos santos Câmara lvlunicipal 

II - Das Comunidades Rurais: 

TITULAR SUPLENTE REPRESENTAÇÃO 

José Belarmino da Silva 
Paula Francincte Belarmino dos Associação dos Pequenos Produtores 
Santos Rurais da Fazenda Chapéu 

}vfaria Ivanisc de Oliveir· Ivaniza Oliveira França 
França 

Claumisse da Silva Ribeiro Mikaelly Narciso de Sousa 

Francisca Charliene Silva da Francídalva Silva de Souza 
Costa 

1vfaria José de Sousa Luis Teobaldo da Silva 

Associação CornuniLiría de Preá li 

Colônia dos Pescadores de Fortim 

Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Fortim -
STIR 
Associa~o dos }.foradores da 
Comunidade de Viçosa 

Art. 2". Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Portarianº 037/2017, de 09 de janeiro de 2017. 
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