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~S>8.666/1993, com suas alteragfics. e, ainda, outras necessaries
cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto'deste'sowtfato a
aquisigSo de materials permanentes, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal da Educag§o de Sobral, pagos com recursos oriundos
dos Termos de Compromisso do [-’undo Naeionai do Desenvolvimento da
Edueagao (FNDE), de acordo com as especificagfies e quantitativos previstos
noAnexo1-Termo de Referenda do edita!e na propostadaCONTRATADA.
DO VALOR GLOBAL: R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reals). DO
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigtjncia do contrato sera de 12 (doze)

meses. contatos a partir dasua assinatura, na forma do paragrafo unico do art.
61 da Lei Federal n° 8.666/1993. DA FISCALIZACAO: A execugSo
contratual 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

pelo Diretor Presidente do Service Autonomo de Agua e Esgoto de Sobral
(SAAE), lavrando-se ata em livro proprio. Paragrafo unico. Os trabalhos do
Conselho de AdministrapSo seriSo formalizados por meio de atas, relatfirios e
pareceres. Art. 14. 0 ConselhoAdministrative desenvoivera suas atividades,
preferencialmente na forma presencial, na sede do Servigo Autonomo de
Agua e Esgoto de Sobral (SAAE). §1°. Fica facuitada a realizagdo das
reunifies por meio de teleconferencia, videoconferSncia ou outros meios de
contunicagSo, e tal participagao sera considerada valida para todos os eieitos.
§2°. No caso em que as reunifies se realizent nos termos do paragrafo anterior,
os membros do Conselho de Administragao que participarem remotamente,
deverto expressar seus votos por meio de carta, fac-sfmile ou correio
eietronico que identifique de forma inequivoca o remetente, sem prejuizo da
posterior lavraturae assinatura da respectiveata. §3°. O Servigo Autonomo de
Agua e Esgoto de Sobral (SAAE) devera promover o suporte fecnico-
administrativo necessario para o funcionamento doConselho Administrative,
disponibilizando recursos humanos e material necessario para o
desenvolvimento de suas atividades. Art. 15. As convocagfies para as reunifies
ordinarias do Conselho Administrative ser2o fcitas pelo seu Presidente, ou,
em sua ausencia ou impedimenta, em conjunto pelos demats membros do
Conselho, por meio de convocagSo fisica ou eletr6nica, com a indicagSo de
assunto, acompanhado de documentagSo pertinente, caso exista. Paragrafo
unico. As convocagfies para as reunifies ordinarias deverSo ser emitidas com
antecedencia minima de 03(tres ) dias,e,as extraordinarias, a qualquer tempo.
Art. 16. As reunifies serao instaladas com a presenga minima de metade mais
urn de seus membros e as reeomendagfies e aprovagao de parecer seraosempre
tomadas pela maioria dos presentes. Pardgrafo unico. As deliberates do
Conselho de Administrag&o serSo tomadas por maioria de votos dos
consclheiros presentes, cabendo ao Presidente do Conselho ou ao seu
substitute, o voto de qualidade. Art. 17. 0 Conselho de Administrate podera
eonvidar terceiros para suas reunifies desde que haja necessidade de discutir
questfies que exijam conhecimento tecnico aproftmdado, visando subsidiar
suas atividades. Paragrafo unico. O Presidente do Conselho de
Administragao. por iniciativa propria ou por solieitagao de qualquer
eonselheiro, poderaconvocar diretores da Autarquia para assisttr as reunifiese
prestar esclarecimentos ou informagfies sobre as materias em apreciagSo. Art.
18. Para cadareuniSosera elaborada ata circunstanciada, contendo os debates,
declaragfies e materias analisadas. pronunciamentos e resultados, tomando-se
por base as aaotaefies, CAP1TULO VI - DAS DISPOSICOES FINAIS - Art.
19. Perdera o mandate o eonselheiro que deixar de comparecer a 03 (trSs)

’ reunifies consecutivas, sem motive justificado ou por ato do Chefe do Poder
Executive , Art. 20. Este Decretoentraem v igor nadata de sua pubiieacSo.Art.
21. Ficam revoeadas as disposigfies em contrario. PAGO MUNICIPAL
PREFEiTO JOSE EUCL1DES FERREIRA GOMES JUNIOR, em 27 de
dezembro de 2019. Ivo Ferreira Gomes - PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL.

com o estabelecido no art. 67 da Leipela contratante, de acordo
Federal n° 8.666/93. doravante denotninado simpiesmente de GESTOR.
DATA DA ASSINATURA: 27 de dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS;

Francisco Herbert Lima Vasconcelos - Contratante e Ismael Geovani
Reichert - Contratada. Dayanna Karla Coelho Ximenes -
COORDENADORAJUR1DICA DASME.

EXTRATO 1)0 CONTRATO N° 0720/2019 - SME - PROCESS© N°
P082236/2019 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermfidio da
Secretaria da Edueagao. CONTRATADA: Empresa 1NTEL1GENCIA
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVigOS EIREL1 F.PP, inscrita no
CNPJ n° 08.060.934/0001-20. DA FUNDAMENTACAO LEGAL: O
presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eietronico n°
092/2019, e seus anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n°
8.666/1993, com suas alteracfies, e, ainda, outras ieis necessarias ao
cumprimento de seu objeto. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a
aquisigao de materiais permanentes, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal da Educate de Sobral. pagos com recursos oriundos
dos Termos de Compromisso do Fundo Naeionai do Desenvolvimento da
Edueagao (FNDE), de acordo com as especificafOese quantitativos previstos

noAnexo1-Termo de Referenda do edital e na proposta da CONTRATADA.
DO VALOR GLOBAL: R$ 9.685,96 (nove mil, seiscentos e oitenta e cinco
reais e noventa e seis centavos). DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de
vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contatos a partir da sua
assinatura, na forma do paragrafo unico do art. 61 da Lei Federal n°
8.666/1993. DA FISCALIZAQAO: AexecufSo contratual seraacompanhada
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 rf'8.666/93, doravante
denotninado simpiesmente de GESTOR. DATA DA ASSINATURA: 27 de
dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS: Francisco Herbert Lima
Vasconcelos - Contratante e Glauber Silva Queiroga de Sousa - Contratada.
Davanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURIDICA DA
SME.

GABINETE DO PREFEITO

ATO N° 661/2019 - GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuiefies legais, tendo em vista o que dispfie 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 alteragfies constantes na Lei n°

">866/2019. de 30 de abril de 2019. RESOLVE exonerar a pedido o Sr.
GERARDO CR1STINO FILHO, do cargo de provimento em comissSo de
SECRETARIO, Simboiogia S*l, da estrutura administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DA. SAUDI , a partir do dia 1° de janeiro de
2020. PAGO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA
GOMES JUNIOR, em 26 de dezembro de 2019. ivo Ferreira Gomes -
PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRAL.

EXTRATO DO CONTRATO N° 0721/2019 - SME - PROCESSO N°
P082236/2019 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intemfedio da
Secretaria da EducagSo. CONTRATADA: Empresa AGIL COMERCIO E
D1STR1BUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ
n° 30.607.801/0001-80. DA FUNDAMENTAQAO LEGAL: O presente
contrato tem como fundamento o edital do PregSo Eietronico n° 092/2019, e
seus anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n° 8.666/1993,
com suas alteragfies, e, ainda, outras leis necessarias ao cumprimento de seu
objeto. DOOBJETO:Constitui objeto deste contrato a aquisigao de materiais
permanentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da
Edueagao de Sobral, pagos com recursos oriundos dos Termos de
Compromisso do Fundo Naeionai do Desenvolvimento da Educagdo
(FNDE), de acordo com as especificagfies e quantitativos previstos no Anexo
1 - Termo de Referfincia do edital e na proposta da CONTRATADA. DO
VALOR GLOBAL: R$ 1.421,94 (hum mil, quatrocentos e vinte e um reais e
noventa e quatro centavos). DO PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de
vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contatos a partir da sua
assinatura, na forma do paragrafo unico do art. 61 da Lei Federal n0
8.666/1993. DAFlSC’ALiZAQAO:AexeeugSo contratual seraacompanhada
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 oestabelecido no art. 67 da Lei Federal n°8,666/93, doravante
denominado simpiesmente de GESTOR. DATA DA ASSINATURA: 27 de
dezembro de 2019. DOS SIGNATARIOS: Francisco Herbert Lima
Vasconcelos - Contratante e Leandro Jose Vieira Soares - Contratada.
Dayanna Karla Coelho Ximenes - COORDENADORA JURIDICA DA
SME.

ATO N* 662/2019 - GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuigfies legais, tendo em vista o que dispfie o
Anigo 66, Inciso 11 da Lei Organica do Municipio, c/c a Lei Municipal n°
1607/2017. de 02 de fevereiro de 2017 t as alteragfies 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
eomissfio de SECRETARIO. Simboiogia S-i, da estrutura administrativa da
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, a partir do dia 02 de janeiro de
2020. PAGO MUNICIPAL PREFEiTO JOSE EUCLIDES FERREIRA
GOMES JUNIOR, em 26 de dezembro de 2019. Ivo Ferreira Gomes -
PREFEITOMUNICIPAL DE SOBRAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAQAO

EXTRATO DO CONTRATO N° 0719/2019 - SME - PROCESSO N°
P082236/2019 - CONTRATANTE: Municipio de Sobral, por intermedio da
Secretaria da EducagSo. CONTRATADA: Empresa ITACA EIRELI, inscrita
no CNPJ n° 24.845.457/0001-65. DA FUNDAMENTACAO LEGAL: O
presenie contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletrfinico rr
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 Sobral, por intermedio da
Secretaria da EducagSo. CONTRATADA: Empresa VICENTE DE
CARVALHO SANTOS -EPP, inscrita no CNPJ n° 23.584.940/0001-70. DA


