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Vereadores de
oposição criticam
vacinação no Centro
de Eventos
| cMFor | Parlamentares fizeram críticas ao modo como a
vacinação tem sido administrada no local, segundo eles sem
organização adequada e prejudicando idosos

carlos Holanda
carlosholanda@opovo.com.br

Vereadores de Fortaleza que
encampam a oposição ao prefeito José Sarto (PDT) visitaram o Centro de Eventos nesta quarta-feira, 27, para fazer
uma fiscalização de como anda
o processo de vacinação. Ali, registraram filas na parte de fora
da estrutura do espaço e colheram queixas de quem esperava,
mas não recebeu a primeira
dose do imunizante.
Segundo parlamentares ouvidos por O POVO, filas e agendamentos malsucedidos, que
resultaram em retorno para
casa sem vacina, além do preço do estacionamento - R$ 20
- protagonizaram as críticas.
Inspetor Alberto (Pros) afirmou ter testemunhado idosos
que tiveram de retornar ao saberem que seriam imunizados
em domicílio ou em algum dos
drive-thru de vacinação.
“Teve situação lá que tinha
uns 15 idosos, todos revoltados,
desistindo da vacina. Na verdade, lá estava uma balbúrdia,
foi melhorar depois que nós
chegamos. Amanhã (28), vai
chegar outro grupo de pessoas
que estão agendadas e não vão
se vacinar. Vai ser a semana de
confusão lá”, comentou o vereador do Pros.
Erros na plataforma de
agendamento da vacinação
contra a Covid-19 em Fortaleza

permitiram o agendamento errôneo de 800 idosos para o Centro de Eventos do Ceará. Conforme publicado por O POVO,
400 deles agendados para a última segunda-feira, 25.
Equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está entrando em contato com essas
pessoas por e-mail, WhatsApp
e ligação telefônica para alertar
que elas não devem comparecer
ao local hoje. Idosos serão vacinados somente em domicílio ou
nos drive-thru.
Somente ontem, segundo a
Secretaria Municipal de Saúde,
994 pessoas receberam a vacina
no Centro de Eventos. A pasta
destaca que a imunização ocorreu a partir do agendamento
prévio por meio do aplicativo
Mais Saúde Fortaleza e no site
Vacine Já, em trabalhadores da
saúde ativos que atuam em hospitais e idosos acima de 75 anos.
Estiveram no local, além
de Alberto, Márcio Martins
(Pros), líder da oposição, Ronaldo Martins (Republicanos), Carmelo Neto (Republicanos), Julierme Sena (Pros),
Danilo Lopes (Podemos) e Pedro Matos (Pros).
O grupo é simpático ao presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) e, no plano local, vinculado ao projeto de Capitão
Wagner (Pros), ex-candidato
a prefeito de Fortaleza e opositor do pedetismo local.
“Chegando no local, a gente
observou que embora a gestão

tenha acertado no local, o Centro de Eventos, aberto, confortável, ao mesmo tempo
faltou organização por parte
de quem está gerenciando.
Profissionais da saúde no sol,
acho que poderia ter colocado
na parte interna”, comentou
Julierme Sena.
Para ele, é preferível que os
agendamentos
equivocados,
uma vez realizados, se mantenham, de modo que as pessoas
que forem ao local não deem
viagem perdida. “Quando for
encerrada essa fila, ai retomavam atendendo pessoal de UTIs
e idosos em domicílio”.
Nas redes sociais, Carmelo
Neto argumentou que o Centro de Eventos é do Estado do
Ceará, não sendo justo que as
pessoas paguem para estacionar. “Alguns profissionais de
saúde que agendaram a vacinação estão sendo barrados
na porta. Isso é um absurdo,
frustra a expectativa das pessoas e demonstra desorganização. Estamos atentos aos
problemas e vamos buscar soluções”, ele pontuou.
Indagado, o vereador aliado
de Sarto, Adail Júnior (PDT),
afirmou que os vereadores estão corretos em fiscalizar, com
a ressalva de que espera que as
críticas sejam fundadas.
“Esses vereadores de primeiro mandato, pega oposição dessa do PT, com pessoal
do Pros, Republicanos. É uma
oposição super qualificada. Vamos nos preparar para o debate
dentro das ideias”, apaziguou.

André Fernandes,
Leonardo e Baquit se
livram de processos
| conselho de ética | Assembleia Lesgilativa
Estão oficialmente no passado a troca de xingamentos em
plenário entre Leonardo Araújo (MDB) e Osmar Baquit (PDT),
com direito acusações de um
lado e de outro e quase confronto físico, em março de 2020,
e a afirmação infundada de André Fernandes (Republicanos)
sobre o secretário da Saúde do
Ceará, Dr. Cabeto, estar fraudando atestados de óbitos de
modo a inflar os dados de óbitos
por Covid-19 no Estado.
Esses processos foram arquivados nesta quarta-feira, 27, pelo
Conselho de Ética da Assembleia
Legislativa do Ceará (AL-CE). O
deputado bolsonarista, que um
dia já esteve significativamente
implicado com essas ações, agora está livre do Conselho.

“Hoje, o último processo
no Conselho de Ética contra mim foi arquivado. Por
unanimidade, fui absolvido!
Continuo firme e forte na
luta pela verdade”, comemorou nas redes sociais.
Procurado por O POVO, o relator dos dois casos, Guilherme
Landim (PDT), justificou que
Baquit e Leonardo Araújo demonstraram arrependimento
e se retrataram na tribuna. “No
processo, ambos colocaram o
arrependimento, o aprendizado
e a mudança de comportamento ao longo dos meses do ocorrido”, argumentou.
Questionado se o pedido de
perdão de Fernandes a Nezinho
Farias (PDT), a quem atribuiu
vínculo com facção criminosa,

também não se enquadraria
como demonstração de arrependimento, Landim afirmou
que as desculpas do deputado
do Republicanos foram dirigidas ao pedetista somente em
plenário. Nas redes sociais,
onde Fernandes possui alcance,
Landim afirmou que o perdão
não ocorreu.
A respeito do processo envolvendo o bolsonarista e o titular da Saúde, o líder do PDT
alegou que a defesa do acusado afirmou que ele reproduziu
denúncia do Sindicato dos Médicos - que de fato existe. “Não
é uma afirmação dele. Como é
que você vai imputar crime de
quebra de decoro parlamentar se ele está reproduzindo?”
(Carlos Holanda)

Líder da maior bancada

Brizzi destaca “simbolismo” da
liderança do PDT na CMFor
O vereador Julio Brizzi assumirá a liderança da bancada
do PDT na Câmara Municipal de
Fortaleza (CMFor). Embora seja
estreante no Legislativo, Brizzi conta com apoio da bancada
pedetista, a maior da Casa com
10 vereadores. Segundo Brizzi, ele pôs o nome à disposição
após ser estimulado pelos colegas pela experiência nas relações com o Poder Público.
“A gente é novato, mas estou
atuando no PDT desde 2008.
Para mim, a nomeação tem um
simbolismo e uma importância
muito grandes. É meu primeiro
mandato como vereador, e esse
será mais um desafio ao qual

pretendo me dedicar ao máximo, para honrar a relação com
os colegas enquanto estiver na
posição de liderança da bancada do PDT”, afirmou.
Ele também reforçou que a
legenda possui vereadores de
muita experiência e trabalhos
prestados à população. “Fui estimulado por alguns colegas de
bancada, por acharem que tenho possibilidade de contribuir
com a manutenção da defesa de
políticas públicas que o partido
prega, como Educação e Juventude”, disse, reforçando que a
posição que ocupará é de liderança do PDT, não do governo.
(Vítor Magalhães)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021SEOB-TP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 7/2020-SEINFRA
Prefeitura Municipal de Itarema, Praça Nossa Senhora de Fátima, N° 48, Centro, CEP:
62.590-000, Itarema, Ceará, CNPJ nº 07.663.941/0001-54. CONTRATANTE: Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos. CONTRATADA: CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, Rua Inês Brasil, N° 540, Boa Vista, Cep:
60.867-540, Fortaleza, Ceará, CNPJ 72.432.727/0001-59. REPRESENTANTE: Hercília de Souza
Oliveira Araújo, CPF: 346.580.093-15. FUNDAMENTO LEGAL: Lei de Licitações, Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. PROCESSO DE LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº
007/2020-SEINFRA. OBJETO: Contratação de serviços da segunda etapa da pavimentação
asfáltica da estrada que liga a CE-85 a Patos e pavimentação asfáltica em diversas ruas da
sede do Município e Distrito de Almofala, junto a Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade
e Serviços Públicos do Município de Itarema, Ceará. VALOR GLOBAL: R$ 5.015.040,34
(Cinco Milhões, Quinze Mil, Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos). PRAZOS: 180
(cento e oitenta) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pavimentação em Vias e Logradouros:
0601.15.451.0285.1.010.000. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00. ORIGEM DOS
RECURSOS: Lote 01: Pavimentação Asfáltica da Estrada que liga a CE-85 a Patos, através de
recursos da Superintendência de Obras Públicas, convênio nº 048/2020, processo nº
06064430/2020, MAPP: 749, e Lote 02: Pavimentação Asfáltica em diversas ruas da sede
do município e Distrito de Almofala, através de recursos da Superintendência de Obras
Públicas, convênio nº 049/2020, processo nº 06202540/2020, MAPP: 748. DATA: 22 de
Janeiro de 2021. SIGNATÁRIOS: Melissa Sousa (Secretária Municipal de Infraestrutura,
Mobilidade e Serviços Público); Hercília de Souza Oliveira Araújo (CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA).

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça CE, torna público o Edital de Tomada de Preços Nº 001/2021SEOB-TP-SECRETARIA DE
OBRAS, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção de sistemas
de abastecimento de água nas diversas localidades Comunidade de Travessão dos
Gonçalves, Comunidade de Queimada dos Cirilos, Comunidade de Serra dos Cruz,
Comunidade de Serrote Preto, Comunidade Sitio Palmas, no município de Mombaça, de
Responsabilidade da Secretaria de Obras,
Abertura dia 18/02/2021, às 14:00h, na sala da CPL, na Rua Dona Anésia
Castelo, N° 01, Centro, Mombaça - Ceará.
Informações no endereço retromencionado, no horário de 08:00h às 12:00h.
Mombaça - CE, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2021.01.27.01
Chamamento Público Nº 2021.01.27.01.
A Secretaria de Saúde, através de sua Secretária, Sra. Zuila Maria Maciel Melo
Peixoto torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 28 de
janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2021, no horário de 08:00 às 12:00 horas, estará
realizando Chamamento Público, para Credenciamento de pessoas físicas/jurídicas para a
prestação de serviços de plantões médicos para atender as demandas da Secretaria de
Saúde, conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, na
íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada
na Praça Anastácio Maio, nº 40, Centro, Orós - CE, no horário de atendimento ao público,
das 08:00 às 12:00 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO Nº 1.001/2021-CR

Orós-CE, 27 de janeiro de 2021
ZUILA MARIA MACIEL MELO PEIXOTO
Secretária

A CCLP de Maranguape, torna público para conhecimento dos interessados o
resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados para o
credenciamento acima referido, cujo objeto é o CREDENCIAMENTO VISANDO A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE MARANGUAPE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER.
Empresa Credenciada para o Lote 1 - Plantões - Hospital/ UPA/Policlínica, por cumprir na
íntegra todas as exigências editalícias: MT MAIS SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SAÚDE LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 2021.01.27.1-PP

A Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, torna público que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial N° 2021.01.27.1-PP para Aquisição de Combustíveis para
atender as necessidades das Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Pacoti - CE,
com data de abertura para o dia 10 de fevereiro de 2021, às 14:00hs.
O referido Edital poderá ser adquirido no Site: http://municipios.
tce.ce.gov.br/licitacoes bem como na Sede da Comissão, situada a Av. Coronel José Cícero
Sampaio, Nº 663, Centro - Pacoti/CE.
Maiores informações no endereço citado, pelo Fone: 085 3325-1410, no horário
de 08:00h às 12:00h.

Maranguape/CE, Maranguape/CE, 26 de janeiro de 2021
JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO
Presidente da CCLP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021

Pacoti/CE, 27 de Janeiro de 2021
VINICIUS CARMICHAEL JUCÁ CAMBÉ
Pregoeiro

(nº 854.277 no Licitações-e do BB)- Datas e Horários (Hora de Brasília):
Início do Acolhimento: 29/01/2021, 08h; Fim de Acolhimento e Abertura das Propostas:
10/02/2021, 8h; Início da Disputa: 10/02/2021, às 09h. OBJETO: Registro de Preços
objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios destinados às diversas secretarias.
Modalidade: Edital de Pregão Eletrônico Nº 005/2021 (nº 854.277 no Licitações-e do
BB). VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura
Guido Osterno, s/n, Térreo, Centro, E-mail: licitacaomarco@gmail.com, Marco-CE.
25/01/2021 - Sandro Reubem Osterno Mourão, Ana Glaisy Frota Osterno Leorne,
Geraldo Bastos Osterno Júnior, Maria Edineila Silveira, Alex Rios Silveira, Jesus Dyêgo
Armando Silva e Francisco Nelson Cavalcante Filho, respectivamente Chefe de Gabinete
e Secretários de Assistência Social, de Desenvolvimento Econômico, Agricultura,
Tecnologia e Meio Ambiente, de Educação, Cultura e Desporto, de Infraestrutura, de
Planejamento, Administração e Finanças e de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

O Município de Piquet Carneiro, através da Secretaria Municipal de Educação,
torna público aos interessados, a Chamada Pública Nº 001/2021, para Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, com Dispensa de Licitação,
em atendimento à Lei nº 11.947/2009 e Resolução FNDE/CD Nº 26/2013. O recebimento
da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 18 de Fevereiro de 2021, às 09h,
na Secretaria Municipal de Educação.
O Edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente na
Secretaria, localizada na Praça Mariano Aires, S/Nº, Centro, Piquet Carneiro-CE.

Marco-CE, 25 de Janeiro de 2021.
FRANCISCO NELSON CAVALCANTE FILHO
Secretária de Saúde

Piquet Carneiro-CE, 27 de Janeiro de 2021.
NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2801.01/2021

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão de Pregão, localizada na Av. Pedro Sampaio, n° 385, Bairro Divino
Salvador, torna público o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
2801.01/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
MERUOCA/CE, que realizar-se-á no dia 10.02.2021, às 09:00 horas.
Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de
expediente ao público, das 08:00 as 14:00 horas ou nos sítios www.bll.org.br e
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.

Atas de Registro de Preços N° 2020/039-04 e N° 2020/039-02 resultantes do Pregão
Eletrônico nº 2020/039SMS. - Unidade Administrativa: Secretaria da Saúde - Objeto:
Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material
farmacológico (medicamentos), para atender as necessidades do Hospital Municipal
Eudásio Barroso, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde e a
Unidade de Referência a COVID-19, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde
do município de Quixadá-Ce. - Prazo de vigência das Atas de Registro de Preços: As
presentes Atas terão validade de 12 (doze) meses, contados a partir de suas assinaturas Valor Global da Ata de Registro de Preços N° 2020/039-04: R$ 8.479,72 (oito mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e dois) e N° 2020/039-02: R$ 1.694.041,08
(um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, quarenta e um reais e oito centavos) Contratados: Medical Center Distribuidora de Medicamentos LTDA, através de sua
representante legal, a Sra. Laise de Lima Peixoto; Nutrientes Med Distribuidora de
Medicamentos LTDA - EPP, através de seu representante legal, o Sr. João Luiz Nogueira de
Deus - Assinam pela contratante: Secretária da Saúde, a Sra. Benedita de Oliveira - Data
das assinaturas das Atas de Registro de Preços: 20 e 22 de janeiro de 2021.

Meruoca/CE, 26 de janeiro de 2021
CLAUBER VINICIUS RICARDO COELHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2201.01.21- TP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.01.001/2021-PMS

O Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 2201.01.21- TP, do tipo Menor Preço, visando a
prestação de serviços de assessoria e consultoria no desenvolvimento de atividades de
fomento ao ensino e a aprendizagem junto a Secretaria de Educação do Município de
Milhã-CE, conforme projeto anexo ao edital. A realizar-se dia 18 de fevereiro de 2021 às
14:00h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José
de Oliveira 406, Centro - Milhã - Ceará, das 08:00 às 17:00 horas pelo telefone (85)
99684.6419 e no site: www.tcm.ce.gov.br.

Modalidade: Pregão Presencial Nº 19.01.001/2021-PMS. Objeto: Aquisição de Combustível
e derivados de petróleo, destinados ao abastecimento dos veículos vinculados e
pertencentes às Diversas Unidades Administrativas (Secretarias) da Prefeitura Municipal de
Saboeiro-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Data da Sessão:
11 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas. Edital e Local: Rua Edmundo Olinda, n° 33, Bairro
São Francisco, Saboeiro - CE, telefone: (88) 3526-1268.
O edital encontra-se a disposição no endereço acima e Portal de Licitações do TCE-CE:
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/.

Milhã - CE, 25 de janeiro de 2021
GABRIELA OLIVEIRA BRAZ
Presidente da Comissão
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021012800148

Saboeiro-CE, 27 de janeiro de 2021
MARIA IRANILDA LEITE
Pregoeira
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