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SEÇÃO DO PODER EXECUTIVO
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06060001/2019PP-SRP
Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 06060001/2019PP-SRP,
o Pregoeiro, Sr. MAURILO MAIA DE FREITAS, ADJUDICA ao licitante
vencedor do respectivo LOTE Adjudicado para: J.R. LEITE TRIGUEIRO
TOPOGRAFIA LTDA, pelo menor lance de R$ 69.031,80 (Sessenta e Nove
Mil, Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos). Informações: Av. Dom Aureliano Matos, nº 1400, Centro, Limoeiro do Norte/CE ou (88) 3423.4200 de
07h30min às 13h00min. Maurilo Maia Freitas – Pregoeiro.

Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe (CGIRS-VJ)
ATAS
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS
PREFEITOS - CGIRS – VJ
Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e
trinta minutos, no auditório da Secretaria Municipal de Educação do município de Limoeiro do Norte/CE, situada à Rua: Manoel Saraiva, 160 – Centro
– Limoeiro do Norte/CE, reuniram-se os representantes legais dos entes consorciados ao CGIRS-VJ, quais sejam: José Maria Lucena (Presidente do
CGIRS-VJ e Prefeito de Limoeiro do Norte), José Juarez Diógenes (Vice-Presidente do CGIRS-VJ e Prefeito de Iracema) Ivanildo Nunes da Silva (Diretor
do CGIRS-VJ e Prefeito de Palhano), José Erenarco da Silva (Prefeito de
Itaiçaba), Raimundo Weber de Araújo – Prefeito de Russas e José Eudes da
Silva – Prefeito de Potiretama/CE e representantes dos Governos Estadual e
municipais. O Sr. José Juarez Diógenes, então vice-presidente do CGIRS –
VJ, deu início à Assembleia Geral fazendo a primeira convocação. Seis prefeitos estiveram presentes na primeira convocação. Após o cumprimento do
período regimental de 60 minutos, a Assembleia foi convocada pela segunda
vez, conforme preconiza o Regimento Interno, onde, nesse interim, o Prefeito
do município de Morada Nova, o Sr. José Wanderley Nogueira, atingindo assim o quórum necessário e tendo início a referida Assembleia. De pronto, o
Vice-Presidente passou a palavra para o Secretário Executivo, o Sr. Carlos
Vangerre Maia que apresentou a pauta: (i) Informes: Sede e FDID; (ii) Contrato de Rateio via ICMS; e (iii) Complementação da área das CMRs. Iniciando os informes, o Secretário Executivo abordou sobre a construção da sede
com recursos próprios do Consórcio, que deve ser edificada, prioritariamente
com Resíduos de Construção Civil (RCC), sendo, provavelmente, o primeiro
órgão público do Estado do Ceará a ser construído dessa forma. Para tal, a
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte fará a doação do terreno, o projeto
arquitetônico será elaborado pela Secretaria de Urbanismo do município e os
estudos de validação das técnicas construtivas serão realizados através de uma
parceria com a Universidade Federal do Ceará (campus Russas). Para finalizar, o Secretário Executivo citou que, mesmo ciente de que os municípios
realizam autoconsumo desse tipo de material, especialmente para aterramento
e recuperação de vias, pode ser possível dar uma finalidade mais nobre a esse
resíduo e que a proposta e construção Sede do CGIRS - VJ deve ser uma prova de teste para tal, que, além de passar a mensagem da reciclagem e reutilização, pode ser o início de uma nova era para região, onde, assim como o
conjunto Anita Garibaldi, em Fortaleza-Ce, esse material, por exemplo, pode
ser utilizado para construção de conjuntos habitacionais. Indo ao segundo in-

forme, o Secretário Executivo apresentou o prazo limite do FDID, que vai até
o próximo dia 12 de julho, bem como os valores máximos e a necessidade de
contrapartida por parte do proponente. O Secretário, a título de sugestão,
apontou que a aquisição de um veículo e um triturador de podas, cujo conjunto deve girar em torno da metade do valor máximo. Ademais, alertou que,
considerando o prazo, o entrave a ser superado nem seria redigir o projeto,
mas conseguir as cotações, como consta no edital. Salienta-se que essa proposta seria mais direcionada aos municípios com menos de 30 mil habitantes,
uma vez que o veículo sugerido seria um do tipo caminhonete HR. Os Prefeitos dos municípios de Palhano e Morada Nova, o Sr. Ivanildo Nunes da Silva
e o Sr. José Wanderley Nogueira, respectivamente, enfatizaram que esse modelo pode não ser dos mais duráveis, sugerindo o modelo F-350. O Sr. Vangerre Maia abordou a necessidade dos municípios terem um banco de projetos
para futuras captações de recursos e relatou a experiência do município de
São João do Jaguaribe, onde, em 2018, investiu em dois desses editais e foi
contemplado em um, cuja monta de recursos se aproxima de R$500.000,00.
Continuando sua fala, o Secretário Executivo alertou que ao longo de 2019,
deverão ser lançados outros editais, bem como outros já foram lançados,
como o da Embaixada da Suíça no Brasil. O Secretário afirmou que o Consórcio ainda não pode pleitear recursos oriundos do FDID, pois consta irregularidades nas certidões referentes ao FGTS no exercício de abril de 2009 a agosto de 2010.Após o debate sobre a sugestão apresentada, a Sra. Lúcia
Gleidevânia Rabelo - técnica do município de Morada Nova/CE falou que
gostaria de pleitear recursos através desse edital e indagou sobre a possibilidade do Consórcio contratar projetistas para atender essa pretensão. O Secretário Executivo comentou que esse objeto foi posto na versão preliminar do
orçamento de 2019, apresentado na Reunião Técnica, ocorrida anteriormente
no município de Palhano/CE, em 2018, mas que os próprios técnicos haviam
cortado esse ponto. O Sr. Francisco Sávio Santiago – Secretário Municipal de
Meio Ambiente do município de Russas/CE ressaltou sua insatisfação para
com o Consórcio, se sentindo órfão do mesmo. De pronto, o Vice-Presidente
indagou aos Prefeitos presentes se o Secretário Executivo estava autorizado a
repassar, via e-mail, a planilha de débitos dos entes junto ao Consórcio, que
foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o Secretário Executivo
apresentou a proposta de que o contrato de rateio, seguindo o que já fora estabelecido pela Assembleia em novembro de 2018, que o contrato de rateio seja
feito através de débito automático do ICMS, como consta nas Leis que ratificam o contrato de consórcio, já aprovadas em todos os municípios cuja Assembleia, por unanimidade, aceitou e definiu que o desconto fosse feito na
quarta semana do mês. A previsão é que, superadas as pendências das certidões e abertura da conta na Caixa Econômica Federal e os trâmites junto à
SEFAZ, essa forma de pagamento possa ocorrer a partir de agosto do corrente
ano. Em seguida, o Sr. André Luiz Pereira – técnico da SEMA - fez uso da
palavra para explicar sobre a necessidade de uma ata para legitimar os procedimentos necessários para a complementação das CMRs, necessária para tratar resíduos orgânicos, além de prestar esclarecimento sobre o preenchimento
dos Formulários do IQM. Na oportunidade, foi esclarecida a quantidade de
área em cada município. O Sr. Francisco Sávio Santiago contestou o tamanho
da área e o prazo para sua afetação, haja vista que a data final para a submissão
dos documentos do IQM é o próximo dia 08, afirmando que os municípios de
Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte não teriam áreas para tal. Os municípios de Limoeiro do Norte/CE e Morada Nova sinalizaram a disponibilidade da área, faltando somente a regularização da mesma pata tal finalidade.
Em resposta, o Sr. André informou a postergação da data para o próximo dia
19 de julho do corrente ano e que as dimensões das áreas já haviam sido repassadas a todos, de maneira pretérita, inclusive, rememorando que, em Li-
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José Maria Lucena,
Prefeito.

João Dilmar da Silva,
Vice-Prefeito.

Juliana de Holanda Lucena,

Secretária Municipal para Assuntos do
Gabinete do Prefeito.

Antônio Jerrivan Filho,

moeiro, já houveram duas reuniões para explicar os itens do IQM, além de outra reunião, ocorrida na
própria SEMA, gravada, que debateu com os municípios todos os pontos. Ainda sobre a área, o Secretário
Executivo comentou que os estudos de viabilidade da CTR apontaram haver ineficiência para a compostagem em seu espaço, para os 11 municípios, mas não há estudos nesse sentido para os três municípios que
operarão a CTR de maneira direta, bem como os estudos municipais apontam viabilidade para cada um.
Logo, indagou ao Técnico da SEMA se há esse tipo de estudo para os três municípios. O Sr. André negou
haver esse tipo de estudo e sugeriu que o Consórcio, junto à Secretaria das Cidades, revisse a construção
desses equipamentos que se mostraram inviáveis. No ensejo, a Sra. Lúcia Gleidevânia Rabelo sugeriu que
os Prefeitos agendassem reunião com o Governador, para discutir sobre a paralização da obra da CTR. De
pronto, o Prefeito do município de Palhano-CE avisou que o Governador estaria em sua cidade na tarde de
hoje e sugeriu que uma representação se fizesse presente para assim aproveitar a oportunidade e pleitear
algum avanço nesse sentido. Os Prefeitos de Morada Nova, Itaiçaba, Russas e Limoeiro do Norte se comprometeram a participar do evento. Por fim, posto em votação, todos os Prefeitos presentes se comprometeram em complementar as CMRs, com a adição de equipamentos para o tratamento de resíduos verdes e
orgânicos. O Técnico da SEMA avisou que essa ampliação necessitará de edificações e que essas devem
ser construídas com o recurso do IQM, dentro de um horizonte de cinco anos, sendo que, nesse ano, há
uma expectativa de repasse, para os municípios que atingiram nota máxima no ano passado, cerca de
R$430.000,00. Continuando, o Sr. André avisou que, para fins de IQM, cada município deveria subscrever
essa ata, individualmente. Não tendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia.

Secretário Municipal de Gestão,
Finanças, Orçamentos e Planejamento.

José Maria de Oliveira Lucena,
Presidente.

Deolino Júnior Ibiapina

Carlos Vangerre de Almeida Maia,
Secretário Executivo.

Secretário Municipal de Saúde.

Maria de Fátima de Holanda dos Santos,
Secretária Municipal de Educação Básica.

Maria Arivan de Holanda Lucena,

Secretária Municipal de Assistência Social e
de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência.

Francisco Valdo Freitas de Lemos,
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos (respondendo).

Davi Alves de Lima,

Secretário Municipal de Cultura, Desportos
e Juventude.

Éderson Cleyton da Costa Castro,

Secretário Municipal de Atividades Econômicas,
Empreendedorismo, Turismo, Recursos Hídricos e
Energéticos e Meio Ambiente.

Alane de Holanda Nunes Maia,
Secretária Municipal de Urbanismo

Eriano Marcos Araújo da Costa,
Procurador Geral do Município.

Francisco Valdo Freitas de Lemos,
Superintendente do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE).

Karísia Maria Lima de Oliveira,

Superintendente do Instituto Municipal de
Meio Ambiente (IMMAB).
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MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
Ângela Maria Pereira da Silva,
Presidente.

Washington de Moura Lopes,
1º Secretário.

João Gledson Barreto de Oliveira,
Diretor de Secretaria.

José Gladis de Lima Bandeira,
1º Vice Presidente.

Lívia Menezes Maia,
2º Secretário.

Elizângela Santos dos Reis,
Secretária.
Daiane Silva Guimarães,

Flaubler Lima Honorato,
2º Vice Presidente.
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