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#Mobilidade

DEOLHONASCALÇADAS
Ministério Público do Estado
quer que a Prefeitura de Fortaleza invista numa campanha
de conscientização da população sobre acessibilidade das
calçadas. O MP também está
pressionando o Município, e
para isso tentando se sustentar sobre uma posição emitida
pela Justiça, a dar divulgação
ampla ao Plano Municipal de Caminhabilidade. Não é sem razão. Embora sem
apresentar datas ou referências, a Procuradoria reclama que as calçadas locais vêm “sendo negligenciadas há décadas” e julga que há “poucos e tímidos
avanços”, alegando que idosos, pessoas com deficiência e outros que têm
mobilidade reduzida penam - e muito com a situação das passagens, em geral
em pandarecos. Mas não se trata apenas do estado físico das calçadas. Há de
se observar também trechos interrompidos por cidadãos. Como o que a foto
ao lado mostra, na Rua José Vilar, uma
via bem movimentada na Aldeota. A
demanda é séria. E urgente.

VISIBILIDADE

O

Um dos pontos sugeridos pelo Ministério Público é que sejam incluídos avisos
na Nota Fiscal Eletrônica do Município
sobre o uso racional das calçadas.

LISTA
Diz o MP que Fortaleza é a segunda capital menos acessível do País. Só ganha
de Belém (PA). A referência é de um
estudo sobre 835 calçadas de 27 capitais, publicado por uma ONG.

ANÁLISE
BLOQUEIO
Na José Vilar, um misto de sucata e oficina mecânica armazena e expõe produtos na calçada. Aquilo força que as pessoas tenham de disputar espaço com
carros no leito da rua. A prática é ilegal,
mas, pelo visto, é invisível para fiscais.

Professores da Unifor e da UFC estão
lançando novos módulos de pesquisa
sobre temperamento e saúde mental. A
ideia é avaliar alterações de humor, ansiedade, ideias suicidas, uso de drogas,
sexualidade e impulsividade. A pesquisa efetua cadastros no site www.temperamentoesaudemental.org/login.

PÍLULAS
O CURSINHO
pré-vestibular da Uece abriu
inscrições para Formação de
Corretores de Redação,
destinada a graduandos em
Letras, professores e demais
interessados. As aulas
começam no dia 15 de
fevereiro. Saiba mais em (85)
3101 9658. Mensagens via
WhatsApp para (85) 9872 6212
COMUNICADO É UMA
coluna interativa. Sugestões,
comentários e opiniões podem
ser remetidos para o número de
WhatsApp (85) 99638 5129 (só
textos). Outros contatos podem
ser feitos pelos e-mails
comunicado@svm.com.br e
roberto.maciel@svm.com.br. O
telefone é (85) 3266 2685

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – AVISO DE ADENDO DE
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 005/2019-SEINFRA – O Presidente da CPL do Município de
Crateús-CE, comunica aos interessados que encontra-se a disposição o 4º ADENDO ao Edital do
Processo na Modalidade Concorrência Nº 005/2019-SEINFRA, cujo OBJETO é a Contratação de
empresa especializada na área de limpeza pública urbana para execução dos serviços de coleta,
transporte de resíduos sólidos, conservação da limpeza de vias e logradouros públicos na área
urbana e zona rural do Município de Crateús-CE, Sessão que aconteceria em: 03/02/2020, fica
ADIADA para 27 de Fevereiro de 2020, às 09h. Mais informações no horário de 08h às 12h, no
Setor de Licitações e nos Sites: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios. Crateús-CE, 21 de Janeiro de
2020. Francisco Antonio Frota Farias – Presidente da CPL.
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE – AVISO DE ADIAMENTO –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020/FG/PP – A Pregoeira comunica aos interessados que a
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 001/2020/FG/PP, marcada para o dia 23 de Janeiro
de 2020, às 09h, foi ADIADA para o dia 24 de Janeiro de 2020, às 09h. Caridade-CE, 22 de
Janeiro de 2020. Antonia Keliane Alves Ferreira – Pregoeira.
364182764

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ - CE
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de
Maracanaú - S.M.U, a Licença Prévia - LP, para reforma do Cimitério São José,
Avenida Padre José Holanda do Vale, N° 1602 á 1604, Bairro Piratininga no Município
de Maracanaú, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da S.M.U.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ
CNPJ: 07.849.532/001-47
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE, a Renovação de licença de instalação referente á construção do
Açude Altamira Distrito Carrapateiras no Município de Tauá-Ce.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Abertura de Diligência Concorrência Pública Internacional N.º 2019.07.16.001. Objetivando a contratação de
empresa de engenharia para implantação e recuperação de infraestrutura (serviços de
drenagem, pavimentação, requalificação de passeios, sinalização e urbanização) em ruas
localizadas nos Bairros: Parque Leblon, Pacheco, Jardim Icarai, Iparana, Tabapuãnzinho,
Vila Góes, Itambé, Localizados no Município de Caucaia/CE. A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Caucaia - CE, localizado na Rua Coronel Correia, 1073 Parque Soledade - Caucaia/CE, comunica às licitantes Consórcio Conpate/Britânia
composto pelas empresas: Conpate Engenharia LTDA; Construtora Britânia LTDA;
Consórcio Copa / CHC composto pelas empresas: Copa Engenharia LTDA; Construtora
CHC LTDA e Consórcio A.L Teixeira/Ferraz composto pelas empresas: A.L Teixeira Pinheiro
e Ferraz Engenharia LTDA que, em decorrência da análise realizada na fase recursal em
curso, resolve abrir diligência, a fim de que as discriminadas empresas (licitantes para as
quais foram indicados nos itens com preços inexequíveis, conforme pareceres técnicos de
julgamento e de recurso) apresentem, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir desta data,
documentos que se façam necessários e suficientes à demonstração da exequibilidade de
suas propostas. Informamos, ainda, que o inteiro teor do Termo de Diligência pareceres
técnicos poderá ser adquirido no sitio https://licitacoes.tce.ce.gov.br ou no endereço supra.
Caucaia/CE, 20 de janeiro de 2020. Maria Fabíola Alves Castro – Presidente da CPL.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Resultado de Habilitação. O
Município de Caucaia, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços
nº 2019.09.16.005, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de consultoria para
elaboração de um relatório de emissão de gases de efeito estufa do Município de Caucaia/CE.
Foi Inabilitada a empresa: 1. KEY Consultoria e Treinamento LTDA. Foram Habilitadas para a
fase subsequente do processo licitatório as empresas: 1. Consórcio Gaiasat-Navor constituído
pelas empresas Gaiasat Soluções em Tecnologias Espaciais LTDA- EPP e Navor Engenharia
LTDA; 2. H. Martins Comercio de Equipamentos de Segurança LTDA; 3. Arvut Meio Ambiente
LTDA; 4. Waycarbon Soluçoes Ambientais e Projetos de Carbono LTDA; 5. Envex Engenharia
e Consultoria LTDA. Portanto, fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea
"a" da Lei de Licitações. Caso não haja interposição de recurso os envelopes "B" – Propostas
Técnicas serão abertos no dia 30 de janeiro de 2020, às 09h:30min. Maiores informações no
endereço Rua Coronel Correia, 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE, no horário de
expediente ao público de 08:00 às 12:00 horas ou pelo fone: (85) 3342.0545. Caucaia/CE, 20
de janeiro de 2020. Maria Fabiola Alves Castro – Presidente da CPL.
364182737

364182697

