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POlfTICA 

Governo evita um 
4 lockdown•. mas 
medidas mais 
rígidas tentam 
conter o avanço 
acelerado dos 
C3SO$ de Covid-1 ~ 

Prefeíl:uras 
começam a se 
mobilizar para 
pedir decretos de 
calamidade à 
Assembfeia 
Legislativa 

Aponte a câmera 
do seu celular 

para o QR Code e 
fique por dentro de 
mais conteúdo do 

INICIO.IIgll~$\1111.com.br 

#Pandemla 

RESTRICÕFSTENTAM 
POUPARAECONO:MIA 

governador Camilo Santana não decretou 'Jockdo. 
wn' no Estado, mas as DOVa5 medidas, mais resaiti· 
vas, se aproximam disso. A quarta-feira 01) foi. um 
dia exaustivo para o comitêdeenfrentamento à e»
vid-19 criado no Ceará. O resultado da live, que 
ocorreujã à noite, mostrou um esforço para pou· 
par o setor produtivo, após medidas jã impostas an· 
teriormente. Tanto que as prindpals medldasanun· 
áadas foram toque de recolher, que ocorre de 22h 
às Sh, e o fechamento de espaços pl1blicos a panir 

das 17h. A compreensão das equipes téc:nic:as de Saüde era 
que medidas mais duras jã deveriam ter sido tomadas antes. 
Entreranto, como jã havfamai alxl:dadonesta coluna, trata
se de uma decisão complexa e da avallaçâo de muitos celá
rios, para além da lolação dos hospitais, fato inegavelmente 
justiflcador de medidas mais dunas. 

CONDIÇOESOBJETIVAS 

Nos últimos dias, o Governo do Estado foi o alvo de diversas 
pressões em relação às medidas a serem adocadas. &lava o 
governadorCamilo Santana. a quem cabe a decisão final, em 
uma situação delicadíssima de pesarem inna balança a ne
cessidade de reduzir acirculaçio de pessoas para tentar con
ter o avanço do virus e, por outro lado, preservar a atividade 
econômica já tio combalida pela crise de grandes propor
ções que se agrava desde o ano passado, no Cearã. no Brasil 
e no mundo. No fim.das CODiliS, as novas medldasadngiram 
menos o setor produtivo. Havia uma~comas 
condições objetivas para um fechamento mais Ifgido. 

NO INTERIOR 

Certamente, as medidas adotadas tendem a surtir um tne
lhorefeitonointertor,ondeaslruaçAo,emboragrave,iDspi
ra menos cuidados do que-na Capllal, ondedbpararam as 
buscas por ~to por suspeita de Covid-19 nas UPAs, 
o agravamento rãpido dos casos e a lotaÇão das unidades hos
pitalares. Claro que os prefeitos jã devem estar preparados 
com um diagnósticos dos casos nos munidplos. Por Calar no 
assunto, o governador deve reunir os 184gestoreSmunld
pals nesta quinta-feira (18) para tratar do novo conjunto de 
medidas restritivas no Estado. 

DECREnJSDECALANUDADE 

Aliãs, os munldpiosjãinidaram a peregrinação rumo à AFr 
sembleia Legislativa pedindo dea'elaÇli.o do Estado de cala· 
midade Pública para que possam termais flexibilidade dian
tedagravidadedasituação.Fortaleza,Maracanaú,Juc:ãs, 
lbiapina, Antonina do Norte,.Jaguaretamae Tamúasjã enca
minbaramolido pedindo o decreto Legi$latNo EsladuaL As 
propostas serão lidas nesta quinta (18) em plenãrio. Os pedi
dos devem ser votados, em prindpto, na semana que vem. 
Embora em umasituaçio tfpicaeemeqp:!DCial. os decretos 
não podem ser chequesembrancoparatàvorecerlgas· 
taoça. mes têm que passarporumaanãmedos parlamenta
res para averiguar as a>ndições espedficas. 

RFSPONSABILIDADEFISCAL 

Com o Estado de calamidade, os preCeitos podem descwn
prir metas fiscais, com:raw acima do limite imposto pela Lei 
de Responsabilidade Fúcal, contratar oom dispensa de licita· 
çãoe fazer gastoS maiores para, por exemplo, abrir mais lei· 
tos de internação. No ano passado, l74.dos 184 munidpios 
recom:ramao dispositivo.~ ano, em relaçã.olllsta dos 
quejã apresentaram, o oúmerodevecresc:er, mas a previsão 
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Estado do Ceará -Município de Paralpaba- A viso de Licitação- Pregão Eletrunlco N- 011.2021 - SRP. O Pregoeiro do Munic[pio de 
CE, toma público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão E letrônico N• 011 .2021 - SRP, cujo objeto é: seleção de 
para Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de combustíveis para atender as necessidades de diversas Secretarias 
Paraipaba/CE. (com cotas para ME/EPP). Inicio do acolhimento das propostas de preços: 18/0212021 às 09h00min. Data de abertura das 
03/0J/2021 às 09h00min. Para efeito desta licitação deverá ser levado em consideração o horário oficial de Brasllia. O edital e seus anexos:?•:~nl!ran~",.._,.:_;.,.. 
disponíveis nos sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.br: www.par.lipaba.ce.gov.br; www.bbrnnetcom.br. Paraipaba/CE, 17 de fevereiro de 21121. Francisco 
Eduardo Sales Vieir.a -Pregoeiro. . ....... . 
Estado do Ceará- Câmara MunJclpal de VIçosa do Ceará- Aviso de Llcltaçio- Tomada de Preços N" OOZ/2021-CMVC. O Presidente da Comissão 
de Licitação da Cãmara Municipal de Viçosa do Ceará toma público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Tomada de 
Preços no 00212021-CMVC. sessão pública marcada para o dia 08.03.2021 às 14h30min, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de 
gestão na transformação do acervo documental da Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.Ce. O Edital poderá ser adquirido nos sites: https:lnicitacoes.tce. 
ce.gov.bc e https://www.camamvicosadoceara.cc.gov.br/ e ainda na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. Major Ftlizardo de Pinho Pessoa, s/n", 
Centro, Vi;;osa do Ceará-Ce, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min. Viçosa do Ceuá.CE, 18 de fevereiro de 2021. Francisco Alan Batista Craveiro 
-Presidente da CPL. .......... 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNlCJPAL DE FORQUILHA- AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Unidade Administrativa: 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento- Regente: Comissão de Licitação- Processo Originário: Tomada de Preços n• PMF-21 02150 I -
TP- Objeto: Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Acompanhamento de Convênios, Elaboração de Prestação de Contas de Convênios 
e Programas Firmados Junto a Órgãos Estaduais e Federais no âmbito de Diversas Secretarias do Municlpio de Forquilba- Data de Abt:rtura: 08/0312021 
-Horário: 09HOOM- Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal- Avenida Criança Dante Valério, n". 481, Centro, CEP: 62.115-000, 
Forquilha-CE- Local de Ace~o ao Edital: No endereço acima e nos links: https://www.forquilha.ce.gov.br/transparenciall.icitacoes; bllpS:IIIicitacocs.tce. 
ce.gov.br- Funcionamento do Orgào: Segunda à Sexta de OSHOOM às 12HOOM e l4HOOM às LSHOOM - Prcsldente da CPL: Edglelson Silveira Marinho . 

••• ••• ••• 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE JCÓ- A VISO DE LICITAÇÃO- A Comissão de Licitações do município de Tcó toma público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial n• 21.002/2021 , do tipo menor preço por item, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS SEM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANliTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO- SAAE DO MUNIC!PIO DE ICÓ/CE. O recebimento c abertura dos envelopes será no dia 09 de março de 2021, às 09:00hs, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua F rancisea Alves de Moraes, s/n, I" andar, Gerência, Icó-CE, das 07:30 ás li :30 pelo telefone 
(88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. ICO (CE), 17 de fevereiro de 2021. PETRUS BARBOSA DE Ll.l\lA- Pregoeiro 

••••••••• 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE JCÓ - AVISO DE LICITAÇÃO- A Comissão de Licitações do municlpio de lcó toma 
público que se encoptra à disposição do_s interessatlos, a licitaç.'ío na modalidade Pregão Presencial n• I 5.002.2021, do tipo menor preço por item, cujo objeto 
é a CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS 
CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPTT AL (FORTALEZA CEARÁ). JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIClPlO DE ICÓ - CEARÁ O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 04 de março de 2021, ás 09:00hs, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, L o andar, Gerência, lcó-CE, das 07:30 às 11 :30 pelo 
telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. ICÓ (CE), 17 de fcvere.lro de 2021. Petrus Bsrbosa de Uma-Pregoeiro 

••••••••• 
ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE fCÓ- AVTSO DE LICITAÇÃO- A Comissão de Licitações do municipio de lcó torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Presencial n" 15.001 /202 i, do tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTIJAIS AQUISIÇÕES DE MA TER1AL MÉDICO-HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR O 
HOSPITAL REGIONAL, CAPS, PSF'S, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SECRETARIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE NO CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVíRUS (COVID-19). O recebimento e abenura dos envelopes será no dia 10 de março 
de 2021, às 09hs00min, maiores infonnações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1• andar, Gerência, lcó-Ce, 
das 07:30 às li :30 ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.ICÓ (CE), 17 de fevereiro de 2021. PETRUS BARBOSA 
DE Ul\fA -Pregoeiro 

••••••••• 
Estado do Ceruá- Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato- Aviso de Licitaçüo - Pregão Eletrônico N" 07.05.02.2021 . Objeto: 
contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza, gênero alimentícios e utensHios de copa e cozinha para suprir as necessidades da 
Policlínica Bárbara Pereirn de Alencar, Tipo I, Policlínica Aderson Tavares Bezerra, Tipo U, e o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, unidades de 
saúde gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato- CPSMC, conforme detalhamentos constantes no Edital e seus anexos. Data 
e horário de Recebimento das propostas: 08:00 hs 19/0212021 (horário de Brasília) às 17:00 hs 04/03/2021 (horário de Brasília). Data e si te da sessão: 10:00 
hs 05/03/2021 (horário de Brasília). www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou atro1vés do Portal das licitações no si te 
htlp://municipios.tce.ce.gov.br ou http://www.tcm.ce.gov.brllicitacoes/consorcio.phpllicitacao/abertas. Crato/CE, 171112121121. Clcero Leosmar Parente 
Gomes- Pregoeiro. 

• •••••••• 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Jpaporanga- Aviso de Licitação- Pr•:gão .Eletrônico N" 09121/PE-DS. O Pregoeiro da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal de lpaporanga comunica aos interessados que realiLar.i no dia 02103/2021 às 09b00min, através do site "w"--w.bllcomprns. 
org.br", o Pregão Eletrônico n• 09121/PE-OS. pard contrdlação de empresa para prestação de serviço de gestão documental de informações e digitalização 
de documentos. incluindo: escaneamento, tratamento das imagens, reconhecimento ótico dos caracteres, indexação eletrônica, annazenamento em mídia e 
organização dos acervos fisicos, junto a Prefeitura Municipal de lpaporanga/CE, conforme especificações e quantidades máximas descritas em Anexo I do 
Edital. O edital c seus anexos estarão à disposição dos inu:ressados nos siles: www.bllcompra;.org.br; bups://licitacoes.tce.ce.gov.br c www.ipnpomnga. 
cc.gov.br. lpaporanga, 17 de fevereiro de 2021. Paulo Renato Barbosa de Souza- Pregoeiro . 

••• ••• ••• 
Estado do Ceará -Prefeitura MunJdpal de Tauá- Secretaria de Educa~ão. A Prefeilura Municipal de Tauá, através de Secretaria de Educação, por 
meio de seu Pregoei•·o,toma público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico No 16.02.00112021-SME. cujo objeto é o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentrcios destinados à merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Início de Acolhimento de 
Propostas: 18 de fevereiro de 2021 , às 14hOOmin; Recebimento de Proposta até: 03 de março de 2021 às 08h00min. Data de abertura e análise das propostas: 
OJ de março de 2021 às OShJOmin; Tnício da disputa: 03 de março de 2021 às l i hOOmin. Todos os horários dizem respeito ao horãrio de Brasília. O edital 
completo poderá ser adquirido em: www.bbmneUicilacoes.com.br e bttps://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/ licitacao/abertas. Tauá-CE, 17 dt fevere.lro 
de 21121. Pregoeiro. 

• •••••••• 
Estado do Ceará- Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara- Aviso de Cancelamento de Sessão. O Município de Jijoca de Jcricoacoara, por 
intennédio de sua Presidente, toma público o cancelamento da sessão de abertura das propostas de preços. agendada para o dia 19 de fevereiro de 2021, 
às 09:00hrs (nove horas), referente a Concorrência Pública N". 2020.J2.18.01 CP, tipo Menor Preço Global, cujo o objeto é a contratação de empresa 
especializada na área de limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, conse1vação e 
manutenção da limpeza de vias c logradouros públicos do Município de Jijoca de Jcricoacoara/CE. Jijoca de Jel"icoacoara (CE), 17 de fevereiro de 2021. 
Lucia na Setúbal Ar.aújo- Presidente da CPLP. 

• •••••••• 
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