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INTERNACIONAL

Argentina. Uma placa em homenagem a veieadora Marielle Franco, assassinada há lif anos,
será inauguraca nos próximos dias na estaçáo de metro Rio de Janeiro, no bairro de Catelbto, em
Bter105 Aires A autorCação :ara a colocação do tributo foi dada na ultima quinta-tela ,'12).

Agência defende manter
aplicação da vacina de Oxford

,zse tiCitaç,40 1::,
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Agencia reg,ulatúria de medicamentos europeia afirmou que não há até agora evidencias
cientificas que desautorizem o uso da vacina de Oxford/AstraZeneca contra Covid
A agèneta regulatána de
medicamentos
europeia
IF.A1A1 afirmou nesta terça
101 que não há até nora evi
denztas cientificas que desato
torizem o USO da V.Millst dc
fhirordf AstraZenrca contra
Covid 19. 'Estamos firme
mente comensalos de que
Os klbetislON
iMUILIZASSE
superam os riscos; afirmou a
diretora -executiva da EMA.
Emet Coeke. A avaliação tisi
repetida and, vieses durante
IS entrevista. que durou 50 mi.
ninas. Cooke, no entanto, não
quis responder se condenava a
atitude dos ao menos 18 pulses
europeus que suspenderam a
administração da metna após
Man>, de acidentes vasculares
em pessoas imunizadas.
A reprenáçáo foi feita de for
tua indireta "Estamos cru uma
crise sanitária gnivisoimis com
forte sobrecarga dia sistemas
de saúde, e a vaeusa protege
contra a Covid-I9. que mata
milhares de Tasso.rs rodos os
Jia- Ela também se doar preocupada com o Cito de que as
suspensOes anuneralts pelos
governos "Sell es,dincu aen.
titica' reduzam a sag:miai da
priptilação nos ununIzanies.
Segundo Cooke, apesar
da cem-h:ido de que os beneficios superam os nsi os, a
EMA convocou seu grupo de
especialistas em segurança de
vacinas para estudar todos os
casos relatados de uma troto
hose venosa cerebral rara, que
geralmente ocorre CM padre
na :em plaquetas anormais
e causa ntidEnte ?assadas ce.
rubr al Na população, afeta
3 pessoas cm cada 1 nulhao
de acordo com o diretor do
Instituto de Pesquisa Cardiovascular e Metabólica d.1 Universidade de Reading (Reino

AstraZenecâ
,r 11

"Estamos convencidos de que OS beneficies do iMuni Zante Superem os riscos", diz agenda
Unido). liso Gibbins.
Cooke disse que não imitem informar com cerrem
quantia casos desse tipo bastam sido relatados até agora.
roque a EMA Continuava
recebendo infonnaçóes das
passes europeus -ate 10 de
março, havia 13 relatos, de
acordo com ela. Cerca de 7
nit/hdes de pessoas jã receberam ao menos uma dose da
vacina da AstraZerseca nos
29 'alises acompanhados pelo
ECDC (centro de controle de
doenças inteesiosm europeu 1.
'Gata semelhantes não apareceram nos ensaios ilitucos
e Mio sào esperados tomo
efeito colateral das vacinas.
mas nossa função é investigar
cientificamente; disse Cnnke.
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raros, afirmou Pelei Arlet1,
(bete de farmacovigilancia da
F.MA. e não casas de trombo
se em geral. cuja proporção
entre vacinados, segundo ele,
e muito mato' que a encontrada na população como um
todo ia grupo de especialistas
esta revisando dados epidemiologicos dos locais em que
casos foram relatados e a historia clinica dos pacientes que
sofreram as tromboses.
Caso sela encontrada uma
relação de causa c eleito entre
.1 vacina e os eventos graves,
os 0,1).:111111+1110 vão discutir te
há recomendação adicional a
fazer sobre a vacinação de pacientes específicos, segundo
Adem F1 grupo deve divulgar
os resultados de sua análise na
quinta (183 Cookr disse que
há relatos de tromboses também em pessoas que tomaram
outros ununizanies, tias que,

no momento, a IMA esta SE
:em:entrando na vadna da
AstraZeneca. porque faia que
gerou preocupação nos panes
europeus.
Pesquisadores afirmaram
que, mesmo em TELMA° DOS
acidentes vasculares, .1 vacinação tem mais beneficies
que risco, porque ra está estahelecido que a Covid-19 pode
provo,. trombose. "Sabemos
que a Covid causa grandes
problemas aos sistemas de co.
agulacáo do corpo. e muitos
deles são bastante comuns,
alguns com conseguem:ias
graves. Portanto, mesmo se
houvesse urn problema raro
:latamente ligado a dsternu.
nado imuniunte. a Isenelicio
geral Sefid muito maior", disse
Ded1.1 taça o lefOteSSOf de UrmAcorpiderninlogla da Escola
de Higiene e Medicina Tropical de Londres Slephen Raro,
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Ámacha referindo.se a Alice
e adias sle sem a -intuam a
'Tmanersos times porque esta
será uma Ima
Camacho
iro aliado da eopresidente
latrina na manobra pie lesou
á reminds de Em r também
é invettgado por conspira:ás,.
mas o Ministério l'ublico da
Ralhou não pediu Wel prisão
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Dezenas de milhares
de pessoas foram as nus
nesta segunda .feira (15) em
várias cidades da Rotular:ira
protestar contra a prisão da
ex-presidente interina Jeanine
Me/, detida nu ultimo sabá do (13). Conforme decisão da
lustica boliviana, Atire deve
passar as próximos quatro
meses CM prisão prtventu-a
sob amu.atóes de conspinçars
sediçáo e terrorismo durante
os dias que SC seguram Sr
rensinsta de Evo Morales, em
novembro de 2019.
-Não £ng4e. de fraude":
dirims os outaas dos ma
ruiestauites an
avio
1.1País Coeflabollselml. Suem,
Trinalasl e Santa C.1112 de Lá
Stern As palasra &ordem
esoamin a reata° da tenteia
Afiez á sua prisan segundo a
upldaesiartcs defltk1IMISO1101Nua& aiminalmente por um
'golpe que Intilea aé1111teelt1".
Em tentai Zars dela Sorra,
capital económica da
e um mimo sia drena oposi101a, cerca deab mil peawKw
.0 reuniram na praça Cristo
Mimair scgundoestunativas
de autoridades locas
"Eas. l'ODAM DMA per
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abandunananos:prometeu çl
ultradureau [um Fernando
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE - AVISO De
s
tribuições que lhes são conferidas por Portaria 016/2021 de 04 de janeiro de 2021.
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO N° 12.03.01/2021. KES
neceSejdade de que seja efetuada viagem/deslocarnento com o seguinte
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na
EA'RlIAR
MATERIAL
HIDRAULICO E
ACOMPANHAR
Av. Maria Nizinha Campeio, 341, Aldeota, toma público que se encontra á disposição `;')6.
MANUTENÇÃÇ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAFÉ
dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 12.03.01/202 lcujo objeto versa sobre a
ep .3 DOS OVOS MUNICIPIO DE JAGUARIBE. RESOLVE DESIGNAR CLEUDO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS
"nitteil$§13E BARROS, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e
NECESSIDADES DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF, DO
autorizar a tesouraria do (a), Serviço Autônomo de água e Esgoto-SAAE, a efetuar o
MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE Inicio do recebimento das propostas e habilitação:
pagamento de 01 Diária(s), valor unitário de RS 28,00 (Vinte e oito reais) totalizando RS
às 17h do dia 17 de março de 2021.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às
28,00 (Vinte e oito reais.) para viagem/deslocamento a se realizar no período de
08h do dia 31 de março de 2021. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das
17/03/2021 a 17/03/2021REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE Paço do
propostas: das 08h01min ás 08h59min do dia 31 de março de 2021. Inicio da sessão de
Governo Municipal de (a) Jaguaribe, em 17 de Março de 2021. Francisco Tadeu
disputa de preços: às 09h do dia 31 de março de 2021. Referência de tempo: Horário
Barreto Pinheiro. Ordenador
de Brasilia - DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL ‘‘,5vv.• blIorg.br.
*5* *5*
*5*
Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe (httos://iaguaribe.ce.gov.brilicitacao.php) e no portal de licitação do TCECE (http://municipiosice.ce.gov.br/licitacoesf). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO N°: 20217011 ORIGEM: TOMADA DE
mail: licitacaogiacuaribe.ce.cov.br. Jaguaribe/CE, 16 de março de 2021. Mayara Shelly
PREÇOS N° 2021022201-TP CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA
Nogueira de Freitas - Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.
E ESGOTO CONTRATADA (0): MILLENNIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA
CONTABIL E SERVIÇOS LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
*•*
4, 5*
*/ •
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL,
VISANDO UM AMPLO GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS
CONTAS PÚBLICAS PARA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO
MENSAIS E ANUAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 15.03.01/2021. A Presidente da
DE JAGUARIBBE/CE. VALOR TOTAL: RS 70.000,00 (setenta mil reais)
Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE toma público para conhecimento
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2021 Atividade 1201.175120033.2.109
dos interessados que, no dia 05 de abril de 2021 às 08h00min, na sala de Licitações da
Func. dos Serviços de Operação e Manut. da Rede de Abastec. de Agua e Esgoto,
Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha Campeio, n° 341,
Classificação econômica 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria, Subelemento
Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura dos
3.3.90.35.99, no valor de RS 70.000,00 VIGÊNCIA: 17 de Março de 2021 a 31 de
envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto:
Dezembro de 2021 DATA DA ASSINATURA: 17 de Março de 2021
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO PUBLICA E PLANEJAMENTO
* *.* *5*
*5*
ESTRATÉGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITE
NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE
JAGUARIBE/CE O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima,
ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE
JAGUARIBE/CE - AVISO DE LICITAÇÃO -N° 2021031201-SRP. O Pregoeiro do
das 07h30min as 12h00min, ou através do site: v~v.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 16 de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE/CE, toma
março de 2021. Michelle Maria Martins de Barros - Presidente da Comissão de
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 31 de Março de 2021
Licitação.
is 11:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 7 de Setembro, 440 *5* *5*
*5*
Centro - , estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo
critério de julgamento é MENOR PREÇO POR ITEM, cujo Objeto é REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Estado do Ceará SERVIÇOS AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOSAAE VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
Jaguaribe - Ceará Serviço Público Municipal Portaria de Viagem N° - 040/2021 O
E ESGOTO DE JAGUARIBE/CE , o qual encontram-se disponíveis no endereço
Ordenador (a) de despesa do (a), Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, no uso de
acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribe - CE, 16 de Março 2021. Jander
suas atribuições que lhes são conferidas por Portaria 016/2021 de 04 de janeiro de 2021.
Robsom Bezerra Gomes Júnior - PREGOEIRO.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento com o seguinte
objetivo:
ENTREGAR
MATERIAL
HIDRAULICO
E
ACOMPANHAR
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAFÉ
DOS OVOS, MUNICIPIO DE JAGUARIBE. RESOLVE DESIGNAR FRANCISCO
EL1DENES DA SILVA, para efetuar a viagem/deslocamento a supra identificada e
autorizar a tesouraria do (a), Serviço Autônomo de água e Esgoto-SAAE, a efetuar o
pagamento de 01 Diária(s), valor unitário de RS 28,00 (Vinte e oito reais) totalizando RS
28,00 (Vinte e oito reais.) para viagem/deslocamento a se realizar no período de
17/03/2021 a 17/03/2021REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE Paço do
Governo Municipal de (a) Jaguaribe, em 17 de Março de 2021. Francisco Tadeu
Barreto Pinheiro. Ordenador
*5*

*5*

***

Estado do Ceará SERVIÇOS AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOSAAE Jaguaribe - Ceará Serviço Público Municipal Portaria de Viagem N° - 041/2021 O
Ordenador (a) de despesa do (a), Serviço Autónomo de Água c Esgoto-SAAE, no uso de
suas atribuições que lhes são conferidas por Portaria 016/2021 de 04 de janeiro de 2021.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento com o seguinte
ACOMPANHAR
HIDRAULICO
E
MATERIAL
objetivo:
ENTREGAR
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO
CAFÉ DOS OVOS, MUNICIPIO DE JAGUARIBE.RESOLVE DESIGNAR
RAIMUNDO ITÁLO SILVA BENTO, para efetuar a viagem/deslocamento a supra
identificada e autorizar a tesouraria do (a), Serviço Autônomo de água e Esgoto-SAAE, a
efetuar o pagamento de 01 Diária(s), valor unitário de RS 28,00 (Vinte e oito reais)
totalizando RS 28,00 (Vinte e oito reais.) para viagem/deslocamento a se realizar no
período de 17/03/2021 a 17/03/202IREGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRASE Paço do Governo Municipal de (a) Jaguaribe. em 17 de Março de 2021 .Francisco
Tadeu Barreto Pinheiro. Ordenador
*5*

*5 •

• • •

Estado do Ceará SERVIÇOS AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTOSAAE Jaguaribe - Ceará Serviço Público Municipal Portaria de Viagem N° - 042/2021 O
Ordenador (a) de despesa do (a), Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, no uso de

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

* 5*

•••

*5*

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE
JAGUARIBE/CE - AVISO DE LICITAÇÃO -N° 2021031501-SRP. O Pregoeiro do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBEJCE, toma
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 31 de Março de 2021
is 08:00 ha, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 7 de Setembro, 440 Centro - , estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, cujo
critério de julgamento é MENOR PREÇO POR ITEM, cujo Objeto é REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO SEM
IODO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA VISANDO SUPRIR AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JAGUARIBE/CE, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de
08:00hs às 13:00h5. Jaguaribe - CE, 16 de Março 2021. Jander Robsom Bezerra
Gomes Júnior - PREGOEIRO.
* 5*

*5*

•

DECRETO 1.263, de 17 de março de 2021. DECRETA POLÍTICA DE
ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO COMO MEDIDA DE ENFRENTAN1ENTO À
COVID - 19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito Municipal de
Jaguaribe, ALEXANDRE GOMES DlóGENES, no uso das atribuições
legais. CONSIDERANDO o agravamento da pandemia da COVID-19, em que o
Estado do Ceará está em alerta máximo para a disseminação da pandemia da COVID-I9,
com nível alto e altíssimo em vários municípios cearenses, com constatação de variante
do coronavirus; CONSIDERANDO que os números da pandemia em todo Estado estão
aumentando de forma assustadora e que vários municipios adotaram o isolamento social
mais rígido, visando conter a disseminação da pandemia; CONSIDERANDO que o
próprio Governo do Estado reconheceu o agravamento da crise de saúde pública em todo
a extensão do Estado do Ceará com medidas mais rigorosas, com isolamento social rígido
em todo o Estado do Ceará; CONSIDERANDO a integração do Municipto de
Jaguaribe com o Governo do Estado do Ceará. no sentido de envidar esforços para
cumprir com a rigidez das medidas impostas pelo Governo do Estado do Ceará e que
confirma o estado de calamidade pública da COVID-19 no Estado do Ceará nos termos
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