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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO. A Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Aracoiaba torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO, tombado sob o N.° 04/2021, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como objeto Contratação de Empresa para
Prestação de Serviços de Consultoria em Planejamento Estratégico, Campanhas e Criações Publicitárias, Edições de Fotos e Vídeos e Gestão de
Mídias Sociais e Criação de Spots para Rádios das Secretarias de Educação, Saúde, Assistência, Gabinete, Meio Ambiente, Agricultura, Finanças,
Esporte e Cultura do Município de Aracoiaba-CE, na Sala da Comissão situada a Avenida da Independência, n° 134 - Centro - Aracoiaba/CE. A
documentação do Edital na íntegra poderá ser adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08:00 às 12:00 hs e no seguinte sítio virtual: www.
tcm.ce.gov.br/licitacoes. Maiores informações no endereço citado ou pelo Fone: (85) 3337.1717. Aracoiaba/CE, 20 de abril de 2021. Francisco Eudes
Monte Silva - Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Aracoiaba/CE.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2021.04.20.2. A CPL da Prefeitura Municipal de
Granjeiro/CE, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2021.04.20.2,
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia apta a realizar os serviços do saldo remanescente da implantação de melhorias sanitárias domiciliares,
no Município de Granjeiro/CE, conforme Convênio nº 1299/07, firmado entre o Município e a FUNASA, conforme especificações constantes no edital
convocatório, com o recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas de preços, ocorrendo no dia 11 de maio de 2021,
às 09:00 (nove) horas. Maiores informações no Setor de Licitações, sito a Rua David Granjeiro, n° 104, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda
pelo telefone (88) 3519-1350. Granjeiro/CE, 20 de abril de 2021. Luis Edson Oliveira Sousa – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Graça – Aviso de Interposição de Recurso Administrativo. O Presidente da CPL, torna público para
conhecimento dos interessados, que a empresa: DTC Construções e Serviços EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 13.640.830/0001-25 e AOS Construções
EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº.40.001.303/0001-43 interpôs recurso administrativo na fase de julgamento dos documentos de habilitação da Concorrência
Nº 1202.01/2021, cujo objeto: contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos do Município de
Graça-CE. Conforme determina o art. 109, I, “a”, § 3º da Lei nº 8.666/93, abre-se o prazo para contrarrazões. Conteúdo do recurso administrativo encontra-se
nos sítios: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes e https:// https://www.graca.ce.gov.br/, bem como no Setor de Licitações. Em 20 de abril de 2021.
Samuel de Castro Marques – Presidente da CPL.
*** *** ***
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 Nº PE07/2021-DIV, ID 868229, que tem como objeto o Registro de Preços para futuros e
eventuais fornecimentos de serviços de materiais gráficos e serigráficos para o exercício do ano de 2021, para atender as necessidades das diversas Secretarias
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 ou
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. O recebimento das propostas através do site do Banco do Brasil dar-se-á até às 08h30min do dia 05/05/2021. Abertura das
Propostas: 05/05/2021 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às 08h45min dia 05/05/2021 (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, 20 de abril de 2021.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: Pregão Eletrônico Nº 2204.01/21- PE/SRP- Sec. Diversas.
Objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais contratação de pessoa física e/ou jurídica para prestar os serviços
de recarga de cartuchos e toners e manutenção de impressoras das diversas Secretarias do Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência. Do
tipo: Menor Preço. Da forma de fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público para conhecimento dos licitantes
e demais interessados, que do dia 22 de abril de 2021 a 05 de maio de 2021 até às 08h00min (horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e
Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 05 de maio
de 2021, às 08h00min (horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 05 de maio de 2021, (horário de
Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Rua Antonino Cunha, s/n, Centro
- Alcântaras - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores
informações pelo telefone: (88) 3640-1033. Alcântaras/CE, 22 de abril de 2021. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Secretaria de Trabalho e Assistência Social - Extrato da Ata de Registro de Preços Nº
2021.03.30.001 - Processo Nº 2021.03.30.001 - Pregão Eletrônico Nº 2021.03.30.001. Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
cestas básicas compostas por gêneros alimentícios para atender a demanda das famílias conceituadas na linha de vulnerabilidade social, junto a Secretaria de
Trabalho e Assistência Social do Município de Boa Viagem/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo. Da vigência: A Ata de
Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 20 de abril de 2021. Fundamentação
legal: Lei de Licitações no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei do Pregão nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto
Municipal nº 108/2017, de 08 de março de 2017. Fornecedor(es) registrado(s): Amaurilio Joelio Leal de Almeida (ME), pelo valor global de R$ 892.800,00
(oitocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais) referente ao item 01. Signatários: Maria Nilza Sampaio do Vale - Ordenador(a) de Despesas da Secretaria
de Trabalho e Assistência Social - Amaurilio Joelio Leal de Almeida - Responsável Legal Amaurilio Joelio Leal de Almeida (ME). Boa Viagem/CE, 20 de
abril de 2021.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 01.005/2021. A Pregoeira
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e demais
interessados, que dia 22 de abril de 2021, estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº
01.005/2021, tipo Menor Preço por Lote, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção destinados
ao atendimento das necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Município de Eusébio/CE,
no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 05 de maio de 2021, às 09h (horário de Brasília) e o início da
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 05 de maio de 2021 (horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima
mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal.
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira.
*** *** ***
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 para Registro de Preços Nº PMH-190421-PERP01. Objeto: Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de gás oxigênio medicinal destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Hidrolândia/CE. Local de acesso ao edital: Sede da Prefeitura Municipal – Avenida Luiz Camelo Sobrinho, nº. 640, Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolândia–
CE; www.bbmnetlicitacoes.com.br; https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php; https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Funcionamento do Órgão: Segunda à
Sexta de 07h30m às 13h00m. Local de realização da licitação: www.bbmnetlicitacoes.com.br. Data de abertura: 05/05/2021. Horário: 08h00m. Pregoeiro:
Raimundo Rodrigues de Oliveira.
*** *** ***
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2021.04.20/1. O Presidente da CPL da Câmara Municipal
de Abaiara, torna público, que será realizado certame licitatório na modalidade Tomada de Preços. Objeto: contratação de serviços de assessoria jurídica,
judicial e extrajudicial junto a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Abaiara/CE. Data e horário da abertura: 10 de maio de 2021, às 08:30
horas. Em virtude do estado de calamidade pública diante da pandemia de Covid – 19, a CPL receberá os envelopes somente na data e horário marcados para
abertura. O recebimento será feito de forma organizada, sendo permitida apenas a entrada de apenas um representante por vez para efetuar a entrega, com
intuito de evitar aglomeração em cumprimento ao Decreto Estadual/Municipal. Informações: Sala da CPL. Abaiara/CE, 20 de abril de 2021. Francisco de
Araújo Dantas Filho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.
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Quinta-feira
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PF intima Boulos por tuíte com
‘lembrete' a Bolsonaro sobre Luís XIV
| lSN | Psolista classifica inquérito
como uma “tentativa vergonhosa
de intimidação” que “demonstra a
escalada autoritária e o desespero
do governo em não aceitar a
oposição e a diversidade”.

NelSoN almeida / aFp

A Polícia Federal intimou o
ex-candidato à Presidência da
República e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST),
Guilherme Boulos (Psol), a
prestar depoimento no âmbito
de inquérito aberto com base
na Lei de Segurança Nacional. A
alegação é um um comentário
feito pelo político em seu perfil do Twitter em abril de 2020.
Boulos deve comparecer à sede
na superintendência da PF em
São Paulo na tarde da próxima
quinta-feira, 29.
O tuíte de Boulos se deu na
esteira de uma declaração
dada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) um dia
após ato antidemocrático em
frente ao Quartel General do
Exército, com faixas contra o
Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião,
Bolsonaro afirmou: “O pessoal
geralmente conspira pra chegar no poder. Eu já estou no
poder. Eu já sou o presidente
da República”. Em outro momento, completou: “Eu sou
realmente a Constituição”.
A declaração acabou remetendo à frase “O Estado sou eu”,
atribuída ao rei Luís XIV, que
governou a França entre 1643
e 1715. O chamado ‘Rei Sol' foi
antepassado de Luís XVI, que
foi executado em 1793 - um dos
acontecimentos mais importantes da Revolução Francesa,
que levou ao fim do regime absolutista no País.
Comentando a fala de Bolsonaro, Boulos fez a referência histórica e escreveu: “Um lembrete
para Bolsonaro: a dinastia de
Luís XIV terminou na guilhotina”.
O tuíte foi levado ao Ministério da Justiça pelo deputado

IntImado pela pF, boulos terá que
se apresentar na superintendência
da pF em São paulo no dia 29

José Medeiros (Podemos-MT)
na mesma representação que
o parlamentar atribuiu crime
contra a segurança nacional ao
jornalista Ricardo Noblat, também em razão de uma postagem na rede social.
O então chefe do MJSP, André
Mendonça - atual AdvogadoGeral da União e um dos cotados para assumir vaga no STF
com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello - pediu
à PF que abrisse inquérito com
base na LSN para investigar a
publicação.
À reportagem, Boulos classificou o inquérito como uma
‘tentativa vergonhosa de intimidação' que ‘demonstra a
escalada autoritária e o desespero desse governo de não
aceitar a oposição e a diversidade'. O político lembrou

ainda que a Lei de Segurança
Nacional tem sido usada para
‘tentar silenciar diferentes
pessoas que fazem oposição' a
Bolsonaro.
O número de inquéritos
abertos com base na lei editada
em plena ditadura militar aumentou 285% nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro,
na comparação com o mesmo
período das gestões Dilma Rousseff e Michel Temer.
“Chega a ser irônico que eu
esteja sendo alvo de um inquérito policial por suspeita de ter
ameaçado o presidente ao ter
feito um comentário rebatendo
uma frase proferida por Bolsonaro a qual, ela sim, representa
uma ameaça às instituições e à
ordem constitucional no nosso
país”, registrou Boulos em nota.
(Agência Estado)
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