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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ – AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
4150201/2021 – Data de Abertura: 02/03/2021, às 9h. OBJETO: Registro de Preços objetivando a Aquisição de pneus, câmara de ar e fitas protetoras
destinados as diversas secretarias. VALOR DO EDITAL: Gratuito. INFORMAÇÕES: Comissão de Licitação, Rua Major José Paulino, nº 191, Centro.
Fones: (88) 3643-1066, de 07h às 13h, Massapê-CE., 15/02/2021. Mário César Olímpio Vasconcelos, Tereza Cristina Gomes Alves, Adriano Pontes
Albuquerque, Sandra Maria Mota do Nascimento, José Gilson Andrade Vasconcelos, José Evilásio Farias e Regilania Linhares Vasc. Canuto –
Respectivamente Secretários de Agricultura e Pecuária, de Assistência Social, Trabalho e Habitação, de Cultura, Desporto, Juventude, Turismo e
Lazer, de Educação, de Finanças e Ordenador de Despesas das Sec. de Governo e de Saúde, de Infraestrutura e Meio Ambiente e Chefe de Gabinete.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA PÚBLICA
Nº 00.001/2021 – CP – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Acaraú-CE, comunica aos interessados do Edital de Concorrência
Pública de Nº 00.001/2021-CP, cujo OBJETO é a Prestação de serviços técnicos especializados em processamento, assessoria e consultoria na área de
contabilidade pública e gestão fiscal para atender aos órgãos da administração municipal de Acaraú, incluindo planejamento do orçamento programa anual. A
sessão que aconteceria no próximo dia 18 de Fevereiro de 2021, às 09h, fica ADIADA para o dia 22 de Março de 2021, às 09h. Para mais informações, nos
dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 17h, no endereço da Prefeitura: Av. Nicodemos Araújo, N° 2105, Vereador Antônio Livino Silveira, CEP:
62580-000, Acaraú-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. Acaraú-CE, 16 de Fevereiro de 2021. Rosicleia da Silva Magalhães – Presidente
da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.17.001-GM
– A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba, localizada na Rua Niceas Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra
à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços Nº 2021.02.17.001-GM, cujo Objeto é a Contratação da prestação do serviço de manutenção
e reparo de motor bombas, para atender as unidades administrativas, da Prefeitura Municipal de Aiuaba-CE, conforme especificações constantes do
Anexo I, parte integrante deste processo, que realizar-se-á no dia 04 de Março de 2021, às 09h. O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima,
a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no Site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Aiuaba-CE, 17 de Fevereiro
de 2021. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - AVISO DE ADENDO MODIFICADOR Nº 1 - TOMADA DE PREÇO
Nº 2701.01/2021 -TP. A Presidente Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Groaíras torna público o Adendo nº 01 do Edital do TOMADA DE
PREÇO Nº 2701.01/2021 – TP que objetiva a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Coleta, Transporte e Incineração de Resíduos
Sépticos (Lixo Hospitalar) provenientes da Rede Pública Municipal de Saúde de Groaíras/Cedo Município de Groaíras/CE, alteração da fase de
habilitação assim, fica marcada nova data para realização do certame para o dia 05 de MARÇO às 09:00hs. Informações: Rua Vereador Marcolino Olavo,
nº 770 - Bairro Centro - Groaíras/CE ou (88) 3647.1103 de 08:00 às 12:00h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. CAROLINY ALBUQUERQUE
MESQUITA – Pregoeira.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Groaíras – Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 02.2701/2021. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO LEGISLATIVA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS. O Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento
da Fase de Habilitação: Inabilitados: ANTONIO DELVIRO LOPES – ME; INFORMACRO – COMPUTADORES, ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA,
GILLIARD MARQUES DA COSTA ME. A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Câmara Municipal e Portal das Licitações do
TCE-CE. Desse modo fica estabelecido o prazo do Art. 48, inciso III, da Lei nº 8.666/93 - Apresentação de Nova Documentação, ficando assim marcado para
o dia 02 de março de 2021 às 09:00hs a abertura das propostas de preço. Caso não haja apresentação dos mesmos, o certame será considerado fracassado.
Groaíras/CE, 15 de Fevereiro de 2021. Raul Hélio Feijão – Presidente da CPL.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Groaíras – Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 01.2701/2021. Objeto: SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA, COMPREENDENDO AS DIVERSAS FASES DA DESPESA PÚBLICA,
JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GROAÍRAS. O Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento da Fase de Habilitação: Inabilitados:
ANTONIO DELVIRO LOPES – ME, R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA, GILLIARD MARQUES DA COSTA - ME. Foi
Habilitado: F. L. SANTOS CONSULTORIA. A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Câmara Municipal e no Portal das Licitações do
TCE-CE. Desse modo fica estabelecido o prazo do Art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, caso não haja interposição de peça recursal, fica
desde já marcada a sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para o dia 25.02.2021 às 09:00 horas. Groaíras/CE, 15 de Fevereiro de
2021. Raul Hélio Feijão – Presidente da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA. A CPL, vem informar aos interessados o Resultado do Julgamento da FASE DE
HABILITAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - PMI, cujo objeto é a Contratação de Serviço Especializado em
Assessoria e Consultoria Administrativa na Área de Licitações e Contratos Públicos junto as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal
de Ibiapina/CE. Ficando HABILITADA a licitante F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME e INABILITADAS as licitantes RODRIGUES E SOUSA
ADVOGADOS ASSOCIADOS e L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA - ME. O resultado estará disponível na sala da CPL,
bem como será divulgado no portal de licitações do TCE/CE no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ficando aberto o prazo para interposição de
recurso previsto no Art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei 8.666/93. Ibiapina-CE, 16 de Fevereiro de 2021. Marcos Douglas de Sousa Lima - Presidente da CPL.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial N° 2021.02.16.1-PP. A
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N° 2021.02.16.1-PP para REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO CONDICIONADO EM CILINDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA, com data de abertura para o dia 02 de março
de 2021, às 09:30hs. 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. Pacoti - CE, 16 de Fevereiro de 2021. Vinicius Carmichael Jucá Cambé – Pregoeiro Oficial.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Pacoti por meio da Comissão
Permanente de Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços no 2021.02.15.01, do tipo Menor Preço cujo objeto é
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA
NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
PACOTI/CE, com data de abertura marcada para o dia 05 de março de 2021, às 08:00hs, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti sito no Paço do Governo
Municipal, situado na Avenida Coronel José Cicero Sampaio, nº 663 - Centro - Pacoti - Ceará. Vinicius Carmichael Jucá Cambé - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jucás – Aviso de Licitação - Convite Nº 003/2021 – CMJ. A Câmara Municipal de Jucás, por meio de sua
Comissão de Licitação, torna público que no dia 25 de Fevereiro de 2021, às 08h00min (horário local) fará licitação na modalidade Convite nº 003/2021
– CMJ, cujo objeto é a aquisição de material e equipamentos de informática, conforme termo de referência, de responsabilidade da Câmara Municipal de
Jucás. Local de Audiência Pública: Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua José Facundo Leite, s/n – Bairro Centro – Jucás – Ceará.
Paço da Câmara Municipal de Jucás, em 16 de Fevereiro de 2021. Magna Letícia Feitosa Ferreira - Presidente da CMJ.
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Após ironia de Villas Bôas
a Fachin, Gilmar rebate:
‘Ditadura nunca mais!'

ESTA COLUNA
É PUBLICADA
DE TERÇA A
SÁBADO

PARA ONDE
CAMINHARÁ O CEARÁ
ermina hoje o prazo do decreto de Carnaval do governador Camilo Santana (PT), aquele que determinou que comércio e serviços precisam fechar
duas horas mais cedo na semana, e às 15 horas
no fim de semana. É um baque enorme para o setor. Hoje
haverá alívio? Diante dos números da Covid-19, isso é improvável. Ontem, o secretário da Saúde do Estado, Carlos
Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, recomendou que
hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e unidades
de saúde públicas e privadas suspendam cirurgias eletivas
e serviços ambulatoriais. A recomendação é para que sejam
suspensas cirurgias eletivas plásticas, bariátricas, retiradas
de glândula tireoide não neoplásticas e outras que tratem
lesões benignas ou possuam caráter eletivo bem definido,
procedimentos odontológicos eletivos e procedimentos em
pacientes com sintomas gripais. A orientação é para manter
cirurgias oncológicas, aquelas cujo adiamento represente
risco de agravamento do estado do paciente e atendimentos ambulatoriais de alto risco. A suspensão de grande parte
dos procedimentos tem objetivo de priorizar o atendimento
a pacientes com Covid-19 e, também, remanejar profissionais de saúde para o enfrentamento à pandemia. Na manhã
de ontem, o governador anunciou nova ampliação do número de leitos de UTI — que, aliás, estão abarrotados. O Ceará
vive uma situação de emergência, de crise.

T

Na manhã de ontem, Camilo reclamou do boato que se
espalhou de que ele estaria pronto a decretar lockdown.
Afirmou que não havia reunião e que qualquer decisão que
venha a ser tomada será em conjunto com os diversos órgãos e
divulgada de forma transparente. Aliás, esses rumores sobre
um possível fechamento total vinham de algumas semanas.
Aliás, na campanha eleitoral, divulgou-se que haveria nova
quarentena passada a votação. Não há lockdown definido,
mas há cada vez mais gente na área de saúde que defende o
fechamento do comércio e dos serviços.
Ocorre que, se a pressão sobre o governador já foi enorme
por reduzir duas horas de funcionamento diário dos
estabelecimentos — e sete nos fins de semana. Imagine
como será se vier aí restrição total. Esse cálculo político é
feito pelo governo.
A questão é: nesse cenário que o Estado vive, há conjuntura
para flexibilizar? O cenário é para permitir que lojas e
restaurantes fiquem abertos até mais tarde? O que parece
mais próximo é de se caminhar para mais restrições, e
não para menos. Claro, pode-se até abrir mão de algumas
medidas em nome de outras, caso se entenda que o momento
pede outra forma de enfrentamento.
O fato é que, no mundo inteiro, a experiência de combate à
Covid-19 mostrou que há maior abertura onde a doença está
sob controle e as restrições crescem quando o cenário se
agrava. O cenário hoje é bastante crítico.
As medidas que passarem a valer daqui para frente, no caso
de novas limitações, provocarão ainda mais ira dos setores
afetados contra o governo.

JÚLIO CAESAR

FORÇADOS a fechar mais cedo,
restaurantes sentem impacto do decreto

| STF | Ministro criticou ex-comandante do Exército, que ironizou
a resposta de Fachin à declaração feita em 2018 sobre HC de Lula
FELLIPE SAMPAIO /SCO/STF

ÉRICO
FIRMO

GILMAR Mendes afirmou que
atitude do general atenta contra a
ordem constitucional

O ministro Gilmar Mendes
usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para rebater o ex-comandante do Exército, Eduardo
Villas Bôas. Mais cedo, o militar
ironizou a reação do ministro Edson Fachin, que subiu o tom no dia
anterior contra uma declaração
dita por ele há três anos.
“A harmonia institucional e o
respeito à separação dos poderes
são valores fundamentais da nossa república. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo
responda-se com ﬁrmeza e senso
histórico: Ditadura nunca mais!”,
escreveu Gilmar.
A polêmica teve início após o
livro General Villas Bôas: Conversa com o Comandante, lançado
pela Editora FGV a partir de uma
longa entrevista dada ao pesquisador Celso Castro, revelar que o
ex-comandante do Exército teria
planejado com o Alto Comando da
Força o tuíte que foi interpretado
como pressão para que o Supremo Tribunal Federal (STF) não
favorecesse o ex-presidente Lula.
“Nessa situação que vive o
Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e
das gerações futuras e quem está
preocupado apenas com interesses pessoais?”, escreveu Villas
Bôas na ocasião.
O texto chegou a ser interpretado como ameaça de golpe, caso
Lula fosse libertado. O ex-presidente cumpria pena estabelecida
pelo juiz Sergio Moro, no processo
do tríplex do Guarujá.
Sua libertação poderia ter inﬂuência na campanha eleitoral.
A disputa foi vencida, no segundo
turno, por Jair Bolsonaro, derrotando o petista Fernando Haddad.
Na segunda-feira, 15, o ministro Edson Fachin aﬁrmou ser ‘intolerável e inaceitável' qualquer
forma de pressão sobre o Poder
Judiciário, tuíte este respondido
por Villas Bôas.
“A declaração de tal intuito, se
conﬁrmado, é gravíssima e atenta
contra a ordem constitucional. E ao
Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição”, completou o ministro. Em 2018, Fachin
era relator do pedido apresentado
pela defesa de Lula, que acabou
sendo negado pelo plenário do STF.
Com forte inﬂuência no Exército, Villas Bôas é um dos principais
“gurus” do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente já deixou isso
claro em algumas ocasiões.
Um dia após assumir a Presidência, por exemplo, Bolsonaro
lembrou a inﬂuência do general
ao aﬁrmar que Villas Bôas foi um
dos responsáveis por ele ter chegado ao Planalto.
“O que nós já conversamos
morrerá entre nós. O senhor é
um dos responsáveis por eu estar
aqui”, aﬁrmou na ocasião o presidente. (Agência Estado) (leia
mais em POLÍTICA, página 9)

À ESPERA DE MEDIDAS
Restaurantes e bares estão irados contra o governador.
Sentimento que considero compreensível e equivocado. Não
dá para seguir na normalidade como se não houvesse uma
rede de saúde na iminência do colapso. Porém, entendo que
cabe ao Estado dar suporte aos setores mais afetados. O
governador anunciou ontem série de medidas para o setor
de eventos. E havia sinalizado também socorro aos bares e
restaurantes. É mais que justo que haja alguma forma de
ação concreta e de impacto. Sobretudo para assegurar a
manutenção do máximo de empregos. É um segmento que
dá trabalho a muita gente, e que tem gerado grande número
de desempregados.

Ao deboche daqueles
que deveriam dar o
exemplo respondase com ﬁrmeza e
senso histórico:
Ditadura nunca
mais!”
Gilmar Mendes,
ministro do STF

