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JuntocomMaia,osseis
primeirospartidosa
embarcarnacoalizão(PSL,
MDB,PSDB,DEM,
CidadaniaePV)ganharam,
aindanasexta-feira (18),o
reforçodocampo
progressista.
Comisso,PT,PSB,PDT,PC
doBeRedesesomaramao
grupo,eoPSOLdeveaderir,
apósindicaçãofeitaontem
pelodeputadoMarcelo
Freixo.Paraatrairpartidos
deespectrosopostos—
comoPSLePT—,a
estratégiadeMaia foi
construirumblococentrado
emumamesmaideia:barrar
aameaçadeumaCâmara
dosDeputadosque,
segundoele,pudessevira
sersubmissaaoPaláciodo
Planalto.

POLÍTICA

A
bancada cearense na Câ-
mara dos Deputados tem
participado das tratativas
para a eleiçãodaMesaDi-
retora da Casa. Por en-

quanto,noentanto, osdeputa-
dos do Estado estão divididos
quanto ao posicionamento na
disputa. Enquanto parte de-
fendeo apoio à chapa apoiada
pelo atual presidente, Rodri-
go Maia (DEM-RJ) — que tenta
fazer o sucessor —, outros con-
sideram que omelhor nome é
odeArthurLira (PP).
Com as negociações ainda

emandamento, e semonome
dachapaapoiadaporMaiade-
finido, muitos deputados cea-
renses preferem não se mani-
festar sobre o assunto. A elei-
ção na Câmara está marcada
paraodia 1º de fevereiro, com
mandatodedois anos.
Maia disse ontem que até o

fim da semana irá divulgar o
nome escolhido. Nos bastido-
res, os cotados são Aguinaldo
Ribeiro (PP-PB) e o presidente
doMDB,BaleiaRossi.

Apoio
Comseis deputados, o PDT fe-
chou questão e manterá o
apoiocontraArthurLira.Ode-

putado André Figueiredo de-
fende a tese do terceiro nome.
“O PDT não vai apoiar ne-
nhum candidato bolsonaris-
ta”, adianta. Idilvan Alencar
(PDT), por outro lado, argu-
menta que “a Câmara precisa
mostrar independência”, ede-
fendemarchar comMaia.
É tambémoquedefende Jo-

sé Guimarães (PT). Ele partici-
pouda reunião comaExecuti-
va no último dia 18 e fechou
questão contra Lira. “Foi um
intenso trabalho de articula-
ção política, com todo campo
deoposição”, conta.
Célio Studart (PV) e Denis

Bezerra (PSB) também inte-
gram o bloco favorável à indi-
caçãodeRodrigoMaia.

Divergência
Contudo, nem todos os cea-
renses concordam com o
apoio aMaia. Para o deputado
Dr. Jaziel (PL), defensor do
presidente Jair Bolsonaro, “se-
ria um grande benefício se
Maiaperdesse”.
Apesarde ser onomedefen-

dido pelo Planalto, Domingos
Neto (PSD) argumenta que a
eleição de Lira representa in-
dependênciadaCasa.

#CâmarFelipe Azevedofelipe.azevedo@svm.com.br
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Osdeputadosfederais
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte -Aviso de Homologação -
PregãoEletrônicoNº 2020.2910-001SECSA.OMunicípio de Limoeiro doNorte, através do
Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde - SECSA torna público a
divulgação do resultado da licitação acima mencionada cujo objeto é: Registro de preços
para Aquisição de Conteiner Transbox de Atendimento Clinico Móvel, para atender as
necessidades da Secretaria de Saúde (SECSA) no enfrentamento ao Covid19- doMunicípio
de Limoeiro doNorte/CE, do qual sagrou-se vencedora a empresaMobile Solutions Serviços
Automotivos EIRELI – CNPJ: 31.852.937/0001-19, com o valor global de R$ 529.980,00
(Quinhentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais), tendo o valor da mesma sido
Homologado. Nada mais havendo a ser constado fica a mesma encerrada e decretada
vencedora, para maiores informações procurar na sala de reuniões da Comissão, na Rua
Cel.Antônio Joaquim nº 2121, Centro - Limoeiro do Norte - Ceará. Nos horários de 08h30min
às 12h00min, em dias úteis, ou através dos site: www.tce.ce.gov.br (Portal de Licitações dos
Municípios). Limoeiro do Norte/Ce, 22 de Dezembro de 2020, Deolino Junior Ibiapina –
Ordenador dedespesasdaSecretariaMunicipal deSaúde–SECSA.

Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº.
14.085/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
controle de qualidade externo e interno para o Núcleo deAnálises Clínicas – NAC, de interesse
da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/Hospital Municipal Dr. João Elísio de
Holanda do Município de Maracanaú. A Pregoeira de Maracanaú-CE torna público para
conhecimento dos interessados que até às 18:00 horas (horário de Brasília) do dia 18 de janeiro
de 2021, receberá as Cartas Propostas referentes a este Pregão, no endereço eletrônico
www.bll.org.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. A Abertura das Cartas
Propostas acontecerá no dia 19 de janeiro de 2021 às 11:00 horas (horário de Brasília) e o início
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 11:00 horas do dia 20 de janeiro de 2021.
O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações
serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 14:00 horas), e poderão
ser solicitadas através do telefone (85) 3521-5169.ÀPregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré – Aviso de Licitação – Pregão
Presencial Nº 2312.01/2020. AComissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Quixeré, localizada na Rua Padre Zacarias, 332 – Centro, torna público que se encontra à
disposição dos interessados o edital de Pregão Presencial Nº 2312.01/2020, cujo objeto é a
aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Hospital Municipal, Casa deApoio, Vigilância
em saúde, CAF, CEO, CAPS e Secretaria de Saúde do Município de Quixeré/CE, que se
realizará no dia 12/01/2021, às 09:00hsAM. O referido edital poderá ser adquirido no endereço
acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público ou no Portal de
Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quixeré-Ce, 23 de dezembro de 2020. José
Eucimar deLima–PregoeirodoMunicípio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Revogação de
Licitação - Pregão Eletrônico Nº 04.011/2020. A Comissão de Pregão da Prefeitura
Municipal de Solonópole, torna público a revogação da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico Nº 04.011/2020 publicada adiamento para abertura dia 25/09/2020 Jornal de

Grande Circulação, Diário do Nordeste e Diário Oficial da União, na edição do dia
18/09/2020, cujo objeto é o Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos para

unidade da Covid-19 afins de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de Solonópole. Motivada ao fracasso dos lotes que foram arrematados, cujo
valores estarem superiores ao estimado e a administração não pode contratar com valor

excedente ao estimado e as empresas arrematantes não aceitaram renegociação de valor,
decidimos por revogar tal processo mencionado. Solonópole-CE, 22 de Dezembro de
2020. JefersonPinheiroAndrade - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Solonópole - Aviso de Licitação - Tomada de
Preços Nº 07.014/2020-TP. AComissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de

Solonópole, torna público que às 09:00 horas do dia 11 de janeiro de 2021, na sala da

Comissão de Licitações, localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, 330 – Centro – Solonópole-CE -

CEP N° 63.620-000, receberá documentos de habilitação e propostas de preços para a

contratação de empresa apta a prestar serviço de construção de 02 (duas) barragens nas

seguintes localidades: 01 (uma) no Riacho do Sangue e 01 (uma) no Riacho do Cupim, no

Município de Solonópole, conforme projeto em anexo. Modalidade: Tomada de Preços, Tipo:

Menor PreçoGlobal por Item.OEdital e seus anexos poderão ser adquiridos junto àComissão

Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação desteAviso, no horário

de 08:00h às 12:00h, e no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes, nos termos da IN nº 004/2015.

Solonópole/CE, 22dedezembrode2020.MariaMônicaBarbosa -ÀPresidente.
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Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº.
14.084/2020.Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de dosimetria pessoal
com fornecimento de 26 (vinte e seis) + 01 dosímetros mensalmente, durante o período de 12
(dose) meses de interesse da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/Hospital
Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú. A Pregoeira de Maracanaú-
CE torna público para conhecimento dos interessados que até às 18:00 horas (horário de
Brasília) do dia 18 de janeiro de 2021, receberá as Cartas Propostas referentes a este Pregão,
no endereço eletrônico www.bll.org.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. A
Abertura das Cartas Propostas acontecerá no dia 19 de janeiro de 2021 às 10:00 horas (horário
de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10:00 horas do dia
20 de janeiro de 2021. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado.
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às
14:00 horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3521-5169.ÀPregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Maracanaú - Extrato de Contrato - Pregão
EletrônicoNº 15.002/2020 -ContratoNº 1591.20.12.18.01.Partes:Município deMaracanaú,
através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e a empresa MM Guedes EIRELI –
Comercial Militão, CNPJ nº 31.594.392/0001-98; Objeto: contratação de pessoa jurídica para
aquisição de 4.000 (quatro mil) cestas básicas destinadas a indivíduos e famílias em situação
de vulnerabilidade e risco social, durante o período de enfrentamento à situação emergencial e
de calamidade pública, decorrente do Coronavírus – Covid 19, de interesse da Secretaria de
Assistência Social e Cidadania do Município de Maracanaú-Ce; Prazo: 31 de dezembro de
2020; Dotação: 1591.08.244.1209.2484 / 3.3.90.30.07 / 1001000000; Valor: R$ 571.480,00
(quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais); Data da assinatura: 18 de
dezembro de 2020; Signatários:Glauciane deOliveiraViana eRenataMilitãoGuedes.

364198753

364198751

Adefiniçãodopróximopresidente
daCâmaraFederalseránodia1˚
defevereiro.Ovotoésecreto,o

quefavorecedivergênciasdentro
daslegendas C

Â
M
A
R
A
D
O
S
D
E
P
U
T
A
D
O
S

18 DN 23dedezembrode2020 Quarta-feira www.diariodonordeste.com.br


