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&FJLMJpelo Diretor Presidents do Service Autdnomo de Agua e Esgoto de Sobrai
(SA.AE), iavrando-se ata em livro proprio. Paragrafo unieo. Os trabalhos do
Conselho de Adrninistraqao serao formalizados por meio de acas. relatorios e

. pareceres. Art. 14. O Conselho Administrative desenvolvera suas atividades,
preferencialmente na forma presencial, na sede do Servico Autdnomo de
Agua e Esgoto de Sobrai {SAAE). §1°. Fiea facuitada a realizaqao das
reunioes por meio de teleconferencia, videoconferencia ou outros ineios de
comunicaqao. e tal narticipacao sera considerada valida para todos os cfeitos.
§2°. No caso em que as reunioes se reaiizem nos temios do paragrafo anterior,
os membros do Conselho de Administraqao que participarem remotamente,

deverao expressar seus votos por meio de carta, fac-simile ou correio
eletronico que identifique de forma inequivoca o remetente. sent prejutzo da
posterior lavratura e assinatura da respectiva ata. §3", O Service Autdnomo de
Agua e Esgoto de Sobrai (SAAE) devera promover o suporte tecnico-
administrativo necessario para o funcionamento do Conselho Administrative,

. disponibilizando recursos humanos e material necessario para o
desenvolvimento de suas atividades. Art. ) 5. As convocacoes para as reunioes
ordrnarias do Conselho Administrativo serao feitas peio seu Presidente, ou,
em sua ausencia ou impedimento, em conjunto pelos demais membros do
Conselho, por meio de convocaqao fisica ou eietronica, com a indicaqao de
assunto, acompanhado de documentuqao pertinents, caso exista. Paragrafo
unieo. As convocaqoes para as reunioes ordrnarias deverao ser emitidas com
antecedencia minima de 03 (tres)dias, e, as extraordinarias.a qualquer tempo.
Art. 16. As reunioes serao instaladas com a presence minima de rnetade mats

uni deseus membrose as recomendacoese aprovacao de parecer serao sempre
tomadas pela maioria dos presentes. Paragrafo unieo. As deliberates do
Conselho de Administracao serao tomadas por maioria de votos dos

elheiros presentes. cabendo ao Presidente do Conselho ou ao seu
substitute, o vote de quaildade. Art. 1 7.0Conselho deAdministrate podera
eonvidar terceiros para suas reunioes desde que haja necessidade de diseutir
questoes que exijam conhecimento tecnico aprofundado, visando subsidiar
suas atividades. Paragrafo unieo. C) Presidente do Conselho de
Administracao, por iniciativa propria ou por solicitacao dc qualquer
conselheiro, podera convocai diretores da Autarquia para assistir as reunioes e
prestar esciarecimentos ou informapoes sobre as matirias em apreciaqao. Art.
18. Para cada reuniao sera elaborada ata circunstanciada,contendoosdebates,

declaraqoes e materias analisadas, pronunciamentos e resultados, tomando-se
por base as auotacocs. CAPITULO VI - DAS DISPOSKfOES FINAIS - An.
19. Perdera o mandate o conselheiro que deixar de comparecer a 03 (tres)

reunioes consecutivas, sem motivo justificado ou por ato do Chefe do Poder
Executive.Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua pubiicacao.Art.
21. Ficam revogadas as disposicoes em contrario. PACO MUNICIPAL
PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 27 de
dezembro de 2019. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL.

8.666/1993. com suas alteracoes, e. aiiuta. ouiras

cumprimento de seu objeto. DO OBJEfO: Constitui objlio desie o a -
aquisiqao de materials permanentes. para atendcr dÿnecessiaijrais 11daÿ
Secretana Municipal da Educaqao de Sobrai, pages comlÿgursos onundjtjp
dos Termos de Compromisso do Fundo Nacional do
Educaÿao (FNDE).deacordo com asespeertreaedes c quaiHitatiX'dsprct. isios

no A nexo i -Temtode Referenda doeditaie na proposta da CONTRATADA .

DO VALOR GLOBAL: RS 299.00 (duzentos e noventa e nove reais). DO
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigeneia do contrato sera de 1 2 (doze)

meses, contatos a partir da sua assinatura, na forma do paragrafo unieo do art.

6! da Lei Federal n° 8.666/1993. DA FISCALIZACAO: A execucao
contratua! sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA SUELLY
RAMOS BARROS, Assistente Tecnico, vinculada a Coordenadoria
Administrativa da SME, Matricula n° 16496, especialmente designada para
este fim pela contratante. de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei
Federal n° 8.666/93. doravante denominado simpiesmente cle GESTOR,

DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS:
Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante c Ismael Geovani
Reichert - Contratada. Dayanna Karla Coelho Ximenes -
COORDENADORAJURIDICADASME.

EXTRATO DO CONTRATO N° 0720/2019 - SME • PROCESSO N°
i or intermedin
IM F I 1GFNCI \

P1>82236 2019 - CONTRATANTE: Municipio cle 5U-
Secretaria da Educafao. CONTRATADA: Emm-.
COMERCiO DE EQUIPAMENTOS E SERVIQOS LIRE I i EPP. inserita no
CNPJ n° 08.060.034/0001-20. DA FUNDAMENTACAO LFGAI O
presente contrato tern como fundamento o edltal d<; Pregio Eletronico n
092/2019, e seus anexos, os preceitos do direito publico, c a Lei Federal tv‘
8.666/1993, com suas alterapoes, e. ainda, ouiras ieis necessarias ao
cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto desie contrato a
aquisiyao de materials pennanentes, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal da Edueaqao de Sobrai, pagos com recursos oriundos
dos Termos de Compromisso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educayao (FNDE), de acordo com as espeeifica<;oes e quant.tativos previstos
no Anexo I - Termo de Referenda do edital e na proposta da CONTR ATAD A .

DO VALOR GLOBAL: R$ 9.685,96 (nove mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e noventa e sets centavos). DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de
vigeneia do contrato sera de 12 (doze) meses, contatos a partir da
assinatura, na forma do paragrafo unieo do art. 61 da Lei Federal n°
8.666/1993. DA FISCALIZAGAO:Aexecucao contratua!sera acompanhada

e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA SUELLY RAMOS BARROS,
Assistente Tecnico, vinculada a Coordenadoria Administrativa da SME,

Matricula n° 16496, especialmente designada para este fim pela contratante,
de acordo com o estabelecido no art, 67 da Lei Federal n°8.666/93, doravante

sua

denominado simpiesmente de GESTOR. DATA DA ASSINATURA: 27 de
dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS: F
Vasconcelos - Contratante e Glauber Silva Queiroga de Sousa - Contratada.
Davanna Karla Coelho Ximenes - COORDF NA DOR A JURIDICA DA
SME.

Herbert Lima

GABINETE DO PREFEITO

ATO N° 661/2019
SOBRAL, no uso de suas atribuicoes legais, tendo em vista o que dispoe o
Artigo 66, Inciso II da Lei Organica do Municipio, c/c a Lei Municipal n°

W2017, de 02 de fevereiro de 201 7 e as alterafoes constantes na Lei nc
.866/2019, de 30 de abril de 2019, RESOLVE exonerar a pedido o Sr.
GERARDO CRISTINO FILHO, do cargo de provimento em comissao de
SECRETARIO, Simhologia S-i, da estrutura administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, a partir do dia 1° de janeiro de
2020. PAQO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA
GOMES JUNIOR, em 26 de dezembro de 2019. Ivo Ferreira Gomes -
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL.

GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
EXTRATO DO CONTRATO \n 0721/2019 - SME - PROCESSO v
P082236/2019 - CONTRATANTE: Municipio de S<
Secretaria da FJucacao. CONTRATADA: Empi
D1STRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E1RF.LI - ME. inserita no C NPJ
n° 30.607.801/0001-80. DA FUNDAMENTAQAO LEGAL: O presente
contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n° 092/2019, e
seus anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n° 8.666/1993,
corn suas alteracoes, c, ainda. ouiras leis necessarias ao cumprimento de seu
objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisiyao de materials
permanenles, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da
Edueacao de Sobrai, pagos com recursos oriundos dos Temios de
Compromisso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educayao
(FNDE), de acordo com as especificayoes e quaniitativos previstos no Anexo
I - Termo de Referenda do edital e na proposta da CONTRATADA. DO
VALOR GLOBAL: RS 1.421,94 (hum mil, quatrocentos e vinte e um reais c
noventa e quatro centavos). DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de
vigeneia do contrato sera de 12 (doze) meses, contatos a partir da sua
assinatura, na forma do paragrafo unieo do art, 61 da Lei Federal n°
8,666/1993. DA F1SCALIZACAO:A execuyao contratua) sera acompanhada

e fiscalizada pela Sra. FRANCISCA SUELLY R AMOS BARROS.
Assistente Tecnico. vinculada a Coordenadoria A-im nUiraliva da SME

•A. por Intermedio da
oil C'OMERC If > liL '

ATO N“ 662/2019 - GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribulyoes legais, tendo em vista o que dispoe o
Artigo 66, Inciso II da Lei Organica do Municipio, c/c a Lei Municipal n°
1607/2017, de 02 de fevereiro de 2017 e as aiteraydes constantes na Lei n°
1866/2019. de 30 de abril de 2019, RESOLVE nomear a Sra. REGINA
CELIA CARVALHO DA SILVA, para ocupar o cargo de provimento em
comissao de SECRETARIO, Simbologia S-l ,da estrutura administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, a partir do dia 02 de janeiro de
2020. PAQO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA
GOMES JUNIOR, em 26 de dezembro de 2019. Ivo Ferreira Gomes -
PREFEITO MUN1CIPALDE SOBRAL.

Matricula ir 16496. especialmente designada para :im pda contratante
de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal tr 8.666 93.doravante
denominado simpiesmente dc GESTOR. DATA DA NSSINATUR A: 27 dc
dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS: 1U ......... Herbert Lira-.
Vasconcelos - Contratante e Leandro Jose Vieira Scares - ( omra'i.d.i
Davanna Karla Coelho Ximenes - COORDENA1auR.A JURIDICA
SME.

_/

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOi

EXTRATO DO CONTRATO N° 0719/2019 - SME - PROCESSO Nc
P082236/20I9 - CONTRATANTE: Municipio de Sobrai, por intermedio da
Secretaria da Educayao. CONTRATADA: Emprcsa ITACA EIRELI, inserita
no CNPJ n° 24.845.457/0001-65. DA FUNDAMENTAQAO LEGAL: O
presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n°
092/2019, e seus anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n°

EXTRATO DO CONTRATO N° 0722/2019 - SME - PROCESSO N"
P082236/2019 - CONTRATANTE: Municipio de Sobrai. por intermedio da
Secretaria da Educaeao. CONTRATADA: Empresa VICENTE DE
CARVALHO SANTOS - EPP, inserita no CNPJ n° 23.584.940/000 1 -70. DA


