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PAGINA 14 POLRICA 

confiança de aliados. 

- sobre capitão Wagner (PR), uma postagem fala que policiais esta
riam se sentindo traídos por sua aliança com l asso Jereissati (PSDB). 
"Uma vela para Deus e outra para o diabo?", indaga o texto. Outro 
perfil fala do desgaste pela vinculação com agentes penitenciários 
acusados por mortes em presídios. Uma série de perfis. pretensa
mente favoráveis, tem feito a vinculação dele a Mlchel Temer (PMDB), 
presidente em exen:Ido, e Aécio Neves (PSDB). A assessoria de Wag
ner tem divulgado mensagens rejeitando qualquer relação dele com 
tais perfis. 
Roberto Cláudio (PDT) não apenas é alvo de postagens como de 
perfis inteiros. como o ''Fortaleza sem prefeito" e o "Fortaleza 
abandonada". 

Hà perfis quP até traiam de outros assuntos. Porém, apenas os links 
relaúcnados a determinados candidatos aparecem como patrocina-

' dos - ou 5eja, µagam aú Facebook para aparecer mesmo para quem 
não ,;egue os perfis. 

A maioria são negativos, mas há os favoráveis. Há, por exemplo, 
um r.o qual Wagner conta sua história, fala da familia E há o perfil 
"Sou mais Robe.rto Cláudio", que exalta o trabalho do prefeito. Alguns 
agem de torma aberta e pública. Vários são anônimos, clandestinos. 
Não é diffcil identificar os responsáveis. A maioria configura campa
nha anterlpada, positiva ou negativa Muitos são tão descarados que 
o efeito é bastante duvidoso. De qualquer forma, prenunciam o tom 
cie uma campanha que promete ser bastante suja, usando os mais 
modemCf r:i,eios para .. os mais ~trasadQS fins. 

1 

Para&er ~ matéria do o POVO, assinada por Daniel Duarte, acesse 
este link: http://bit.ly/campanhaataques -
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AS RAfzEs DA VIOllNCIA 
A violência ffslca nasce da violência simbólica. o ativismo 
conlra machismo, racismo e homofobia muitas vezes é repelido 
com o muxoxo: "O mundo está ficando muito chato". Não é 
"éhátlce". É a vida das pessoas que está em jogo. A queixa 

~ demonstra quanto incomoda o combate a pequenos gestos 
·. cotidianos, constituintes da argamassa da Ideia de que gays, 
1, negros e mulheres são motivos de graça, de chacota. Isso 

amplificado se torna ódio. No extremo, tem-se o horror do 
- último' domingo. Mas tudo isso tem uma origem comum. 

ESTADO 00 CEAIIA - PREFEITURA MUNICIPAL oe AQUIRAZ - AVISO pe NOTIACAÇÁO 
1:XfRAJUDICW. • ASSINATURA OE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL 14' 2018.0437.001 -
Alra\lM da pn!$8n~. ~ notli!cadn II Em- l\dllldOCIIUlrle1· EJ!USCA PERflRA LIMA. CNPJ 
17.20ol.015/0001-32 e l.AVORO COMERCIAI. SEftV(ÇOS li TERCElRIZAÇÃO LTPA,_ CNPJ 
18~1 113III001·79, i-111nop,wzode05(Cinoo)dlu ulela, c:onltodin da daladui.,MS.,. 0U111nlo 

~~~~fs':J~n:'=1.da~=~.:.C::-~.!'!": 
dt 8•úde. 

ESTADO 00 CEARÁ - PREF!JTURA MUNICIPAL OE MUCAMBO - AVISO OE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS N' 2/201GOIIOIOIADM - TIPO: MENOR PREÇO -Comlstio Pwmancnla dt 
LJcillçlo. Ol>Jalo: COnlralaçto de •- de ongoMllria plllA 1IMl1ços dt IWOffl'I do P
PObllcol, .....__ do calçomenlO • COl1IIJuçlo dt queb••·imlaa. écnlonno Anmco li • Pnljeloo a•.11<:oo. DaUI ·c1o Abertura: Db JO do .i..nt,o de 2018, O, OO!h. ! di"'1 a lnfonnao6H: Av CoNtrute>t 
GQnçao Vido~ SIN' Muc:amt,o.CE. de 08h., ,211. Te!tfono: (88) 365+1133. Muoam~ 10 d• 
Junho '1o 2D16 Fl'ftncllCO Robet\o do C Awta - Prttldom. da Comlu'° Ponnanente dt 
Ucll:sçllo. 

l':STADO DO CEARÃ - PREFEITURA MU!ltCIPAL DE NOVA RUSIAS - AVISO OE UCIT~O -

:: ~: rt'!!~~i;:-;. =::: ~.i: ~g,r~:n: a:,w.;: 
CooiJosffo do Llcilnç6o. locallndo 11'1 R.,. Po fn,ndsco R-. N· 1388. CenllO. No,,a ~E. 
,-be!à OocltlTIOfll..,...• PJ°"""" ,,..rac Pra•II~~ dt1orvlçoo •m Conlocçloclo PnlteuO...fjtla 
PlfllOtendlmanloaoow,u41tlMdoSUS,comvalordlttlll,ol1doSUS,1•nloaSocnl.vladeSa0de 
deste l,lunklplo Moc1.1:ld,,du Tc,n,,d.i de PIIIÇOO N' 002/16-TP.f'MS. O Edilà Poú"'* ""1 ·~ 

~~~~!8~c~~~=:~sr~r::.=~;!'.;r.<':~=E,13de 
ESTADO DO CEARÁ-Pf!EFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA RfllULTAIX> DA SESSÃO OE 
ABERTURA E JULGAMENTO OA8 PROPOSTAS TOMADA DF. PREçOII N" 2DIB.D5.10.01 -
OBJETO: Col\lrataçto de =cspedallzada pota ox~ da Plofo1o de Relom,, da nurn,na,;ao 
do Eol<ldlo de r uS.bo4 do ~,.. do l'ani~.CE. A P,oi..w.. M'".idp,al oi.. Pw<ilpal,.1-cE. at,v.• 
ce w1 CotnildO ds Udaçlo I públtoi, o Rooltilodo dll 9....ao dt Ab•IM9 , Juimwl'enlo dilt 
PIOPOS'.aa diJ""""·ac111 P,,,i;ot 1'1"2018.0G.10.01. EMPlleSJ\ VENCl!DORAj DUVALE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELLE • ME. on,n u V,.lOFl GLOl!At ll,ln. O LOTE UNICO <lu R$ {7,001,118 
(Qunr""11 a Sele MA s-nta I Lm Roallt e NoYUnlo • O.to Cenlll\'OI~ Fie,,, d"'"' f!IO!IO, Abot1o o 
l'r,,zo RoC!,IIHl ln"lolo ""Migo 109 lnçloo ,. - ,,. da LN G• l.icM06M. Paralpai..cE, 13 de 
Jw,~odtlOIG.lãlllln11ot1M6nlcaDapo~t-Pl'e1ldenltdaComlwsloPenn.,,.nt,deLlcltoção. 

E9TAD0 DO CEARÀ-:_-PREFaTURAMUNICIPALDEAQUIRA2:-AVISO DEUCITACÃO- TOMADA 
DE PREÇOS H' 20\ G,011.08.001 ·- ORIGEM, SO<Xelalia dt l\ariatlt""', M<lk> ~ !'l!""'
Hldilcct> • Pmca - SEMIPIPMM:e TIPO OE uctrAÇAQ. MiM,or p,_ - A ..,_.,nta "" 
~ d* l.i:llaç6ea da Prer.ltur.l Mllnócipol de Aqum.CE loma f"Íblico p ... """*""""'"' dOI 
Uc:111nlti e - hl""-GOI, que às 10h do dt. 29 da Junho do 21)18, r,Nlltuir6 UcilfÇlo nn 
Modalidada Tàmodll de PrC19()1 N" 20115.00.06.001, ()IJjl)IMmdo • Con1ràtlclo do tmproM 
e1poolaUzada pon po~OOff! lntlalaçlocl .. qu!PomGn1oa de poços ortesfono11m dr,e,-= ::.=:. ~ "~':;,';~~~~~~~·~=-.: 
J916 LllQt Viana, N· 11 e cemro, .Aqlllnu..Ce, w om(je. l)<llo Tolófone: 1Jt 4062 éoeo. ~ ru.<:E, n 
doJunhodo2016.Ana P1uM1 LhnaMmquH-Pr•ldttrn1daComlaai;~a"""nontodoUclllçlo. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFl:JTUftAMIJNICIPAL DE PAR/\lPABA- RESULTAOO DA-SESSÃO OI! 
AllERTIJR>, E .JllLGA.EllTO DAS r l'!Ol'O$TAll,.:. TOM4t>A OE PREÇOS N• 1GIQ,'Oll.'10.D2 ,
QIJJETO: Conh"'* ~ é(nTil~•~·~llzada em R~,içllq •m pó,d,w lo<JC1' IM"":~ 
R-Cio Mor\lQli,io dt PMJlpol)elC ' di r,lj)OIIMllllllb~ s.,.tMta c1o 1n1~ra, A F'!tlloltun, 
MUllidPol d6 :=·CE, ~WII """Coi,,lssaodol.lolulçeolou,aoôblltloo Rnultldode Saslo 
do Abiw1u111 e J lo das P da 1..- dt P"90* ~ 2016.0S.10.112. EIIIIPRE8A 
IIENCEOORA: E!l)APROJ~ STRUÇõES EIREIJ,,l,JE. como VA1.0R GI.OBALJ111WO 
LOTI! ÚNICO dtl RS 3'9.035,23 {Tro-lol a Clnqu<lnla • - Mil Tdnta a Cinco - e """'-Trb 
Cenlllvoa). Fia,, deotenlOdo,Aheilou Pt...,R.,..Ail,rOWllo ,..A,IIQo 108, lntilol, AllllM · b• dai.ljl de 
J.ldt,iollóf P1111lpnbo.Clõ, 1J de ~unho do 20,e Ehll<,gol• fll6nl«t Dwpc,nl - PrNldon .. do 
CamfNloPennanan1odo Ucllaçlo. 

EITAOO DO CEARÁ- PflEFEJTURA MUNIClPAL Dl1AQUIRAZ- A\tMIO IIIHiOITAI.DE 8ElEÇÃO 
l'OIIIJCA-SB..EÇÀO PUBLICAM" 0412t11· SECULT - ORIGEM; ~ dt Clfu-t I TUl1tm0-
SECULT / f>MA.CE. TIPO: Seltl()fto Públioll N" 04/2018 , SEClU.I\ S.0,-. Munlolpej de c.it.Ull e 
Tllrllmo. no \IOO do sua, alrftlulçlle1 iegalo a am conformidade co,p ""$~31 1)( de~. 
Fedoril, CXJM(!NICA QUG .. .,....,1111 A dlsposiç6o doll "11....,aádoa dt' Pllblice N' 
04/2016. que tom a,mo Ol>jelo a Pcnnlo.aó ro,ru,orada dt ueo. dt a ~ . de 
npaço detWllldo para rNIIDçlo do IV FESTIVAL JUNINO Dt! Aqu!RAZ pn --oom cbjollw) 
deeiol!)ndo comottlal de IJmoo,IOS, bebidas, bo!f, como• ~,e~ a'!!!''"" ollluçlo 
de ..;,da da ospaçoc o ambientes. no por iodo de 23 • 215 dt Juriha de' 20111, a - ·raalzado 111 ~ 
~ Anlr1pe, em AQunt-OE. 02 ínllresladoa _.., ,-.r •.,,.... .. ~ele 
,-adi<) ~ (dt - com Edllall. no .-raqo dl llcr-'Ml.rtldpel doí Cullura • 
Turtamó,•ltoo T1Wv-JoM L1geVlen1,111" 13, cenu_o.._""!~10al7,cla~da2010.'/li>~ 
- 08hts1"1o do1 13h .. 16h,oc;aslloemq,tt ,"°"""""'-dtlntcrlo'o,0~ 

=·~ i~"°-~-ZO.t.~~~~"N"~.:..~~-· • 
www,IQ\llcaz,çeooyl,, Mu 1nro,,.,,aç,õto •-do Tetofane: (1111} 3391\1U&Aqu.M•• 

" 

OPOVO 

Lídt!r do governo na Assembleia, Evandro Leitão (PDD 

Praça da Imprensa em clire- sembleia Legislativa, Evan
ção à Assembleia Ler,rislati- dro Leitão (PDT), afüma 
va do Estado do Ceará. que o governo está abrindo 

O evento ocorre em res- diálogo permanente c:om as 
posta à proposta feita pelo categorias e que receberá os 
governo Camilo Santana manifestantes. 
(PD para entidades traba- Leitão destaca, no en1an
lhistas. Na última segunda- to, apelo para que servi
feira, 6, o governo anunci- dores se conscientizem da 
ou que não poderá conceder atual situação econômica 
reajuste linear para todos do Estado em função <la 
os servidores e que irá ne- queda de repasses federais 
gociar com cada categoria. e da crise econômica. 
Servidores pedem reajuste "A gente espera que c:i..is
geral de 12,67% - 10,67% La bom senso. Estamos 
da inflação roais 2% por em um mómento extrema
perdas salariais. mente difícil, com quedas 

Entre as categorias em nos repasses federais e no 
protesto, estão professores, Fundo de Participação dos 
auxiliares administrativos, Estados. Então, ficamos sem 
motoristas, policiais e agen- capacidade de. ,i.n.vestimen~ 
tes pc;nitçnciári.os. p ,gover, to, a situação fica bem <:bm
no garante reajuste linean: prometida. Os estados não 
apenas para servidores que têm condição • que p'e'míita 
recebem o salário mínimo. um reajuste geral para todas 

"O funcionalismo públi- as categorias", disse o Uder. 
co cearense corre o risco O Fuaspec, porém, afir
de parar nos próximo~ dias. ma que vem tentando, 
A frustrada busca pela re- desde o ano passado, ter 
posição salarial é a pónei- audiências no Palácio da 
pal para essa paralisaçjo'.'..- Ab.o1ição . para tratar do 
diz nota do Fuaspec.,. :,\ ~ 111assunto. "Fato ignorado 

}:" , . pefqs secretários e pelo 
Reunião l tt 1, ,.., própr,io Executivo", critica 

o líder do gove,r na~~ ~~áde. 
~ . .., . ,~ ...,.~ 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESfADO SÉRIE3 A~OVIII '"110 FORTALEZA, 14DEJUNHO DE2016 .~ 
E,tado do Ceará - Prefeitura \lonicipal de \ iços1 lo (e.irá -
\erretaria de \dministraçi\o Gtral - \\ i}O dr Preg~o PrtHnci1 l 
'° 24/2016- EAG <\ Prcfenura \llumc1pa de \11çusa Jo { e. "~r,muruca 
Jo, m1eressudo, que e,taro recebendo ate ..., ,$ JOh Jo d,a :4 de l!nho 
Je 2010 na .alu Je rcumõ.:~ da Com1ss.lo de lic1t~~Jo, sito c1 Rua ,o,e 
Joaqu im de Carvalho no ~09 - Bairro Centro V1çúsa do (. eara-C. .. a 
proposta de preços e documentação de hab1llt<1ç.lo para o Prtgão 
Presencial nº 24/2016-SEAG - Contratação do~ "CT\ IÇ<h de S.:guro 
Automouvo de ve1culos da ecretana de C1dadW1m e Promo,;.lo ~oc,al e 
de Saúde O edital poderll ser ob11do junto à Com,ssão. no endere;:o 
, upracnado nos d ias utc1s da, 8 OOh as 12 O'lt, t J" i ~ •O I Js 
17 OOhoras \'içosa do Cea rá-CE, IJ de .Junho de 2016. Cd on 
Clei ton Pereira ousa - Pregoeiro. 

*** "'** *"'* 
E,tado do Cura - \lunicipio de Caucaia - .\v1~0 de l.iritaçAo -
Prtgilo Pre, encial V . 00.007/2016. A Pregoeira de Cauca1a-CI:. torna 
puhlico para conhecimento dos interes.ados que. no pro,1mlJ dia 3(1 Je 
unho Je 2016 ~ 09h00mm na Sede da Com1,~o de P:cgõe, º" Prefc •ura 

de Cauea1a. localizada na .-\\ Coronel C.om~1a. 1073. P.rr .... · soleJJce. 
( auca1a1CL. estara realizando lic11ação. na modalidade l'reg:.,, Presencial, 
cuio obJeto e a seleção de melhor proposta para o registro de preços 
, 1sando futuras e eventuais aqu1s1ções de combusm el para o~ , eic,úos 
~mculados clS Diversas Secretanas do Mumcip10 de Cauca1a/CI:. con•orrne 
espec1ticações contidas no tenno de referência constante do An"o 1 do 
edital. o qual encomra-sc d1spomvel no endereço acima no horam, de 
08hOOm1 n as 12h00 min Rosan iele ~1arreiro de Olheira. /\ 
Pregoeira. 

*** *** *** 
b tado do Ceará - (âm11n1 \1unidpal de Caucaia - ,\\ i~o de 
Licitação - lomada dt Preço, \.º 005/2016- rP. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação tona pubhc11 rara conhec1mento 
do~ interessados que fara realizar hc1tação na modal dude I om11du de 
Preço, tombado sob o \ º 005/2016-1 P ,nterio Jc ul~am~nto \1cnvr 
Preço Global. tendo como objeto a Retorma do prcd10 .; L án 11ra 
Mumc1pal de Cauca1a locaha1da da Praça Coronel Fausto Sales, ,, 11'4. 
Centro A Sessão sera realizada as 09·00 horas do dia 30 06. 2015 na 
Sala de essõcs da CPL s 11uada à Rua Pedro Gome, da Ro~ha 82 2, 
Açude. Cauca1n - Ceara A documentação do Edital na integra podera ser 
adqumdo no endereço acima mencionado. no horano de 08 00 as 12 OOhs 
Ca ucsia, 13/06/2016. Ped ro Bcal dr Frei as , \asconcelos .. 
Presidente da C PL. 

*** *** *** 
E~tado do Ceará · Câmara \lunicipal de Caucai11 . Rrs ultado do 
Prtgão Presencial , • 006/2016-PP. O Pregoeiro da Cama1 ... \ lun,c1pal 
de Cauca1a toma publico que as O~ 15h do dia 03 Ob 2(; 16 na sal.1 Je 
Re uniões du C l'L. foi Julgado o Proce,so l.1cuatono na modal dnde 
PregAo Pre>encial :-. • 006/2016-PP de~1mado a '>ei.1ço, uc conte,:çao 
de matena1s gratices. destinados as auv1dades da Câmara Municipal o 
qual te,e como vencedora a empresa Expansão Comercio e Serviços 
l TDA-\1[. que ofertou o valor global estimado de R$ 79 400.00 (seter.ta 
e 110,e mil e quatrocentos reais) para os produtos descntos nu Tenn, Je 
Referência do l:d1tal (Anexo Ili) C1ênc1a ao5 1ntcressadús Tele:one 
(851 334'.!-0113 Caucai1. 13/06/2016. Ron1tldo ( ardo,o da Silva 
- Pregoeiro da C\IC. 

*** "'** *** 
Pelo presente a, 1so em cumpnmento a Lei nº 8 666 \;1 e sLJ:u altera ·õc, 
e ao Ed1t.i l da lomada de Preço nº ú5 02 01 '.!ut6 cu o llOl~to e 
a contratação de sen iço, de engennana para ~on~trução de ,obe11a 
mctahca e arquibancada em quadra poliespomva na localidade de forquilha 
no mumc1p10 de Bebenbe CI: \Cm divulgar o 1ulgamento de proposta de 
preço. obtendo-se o ,egumte resultado .;endo pro.:lamada , encedora Jo 
certame a empresa TSR CONSTRLÇÔES l TDA - EPP por t::r 
apresentado o menor valor global R$ 311 363.95 trezentos e onze mil 
trezentos e sessenta e três reais e noventa e cmco centa, os) A pamr 
desta publicação ficam franqueadas vistas aos 1mere,sados e m1c1ado o 
pra?O recursai (an 109. Lei 8666/93) Bebenbc CE. 10 de Junho de 
2016 \lana Edcarla Fre1ta!, Santos - Prc,1dente da CPI 

*** *** *** 
Pelo prc:,entc aviso em cumpnmento à Lei nº 8 666. 93 e ,uas alte~õe, e 
ao Ldnal da Concorrência Publica nº 03 '.!9 O 1120 16 cu10 objeto e 
a contratação de ser, 1ços de engenhana para pa, imentação cm pedra to5':8 
em diversa; ruas das Localidades de Juazeiro e PaJrne1ra no \lumc1p,• de 
Bebenbe CF Vem d1,ulgar o Julgamento de proposta de pre,c. obtendo-se 
11 ,cgumte resultado sendo proclamada \Cm,edora do certame a 
empresa AGAPL CONSTRt 1ÇÔES & NCORPORAÇÔES LTDA EPP por 
ter apresentado o menor valor global R$ 700 8:27 SJ tscteccntos IT·tl 
o,tocento, e vinte e sete reJ.JS e 01:ent.a, qCJaur ,.:nta,osl A ;:,am r desta 
publicação ficam franqueadas , 1,~ uo, mt.:~e»aJo~ e 1 1~ ~do ,, o il./.o 
recursai (an I09 Lei 8666 93} Beb.:nbc CI: IO 1..c JlU1ho Jc .. Olt. \ .1.1a 
Fdcarla Freitas amos - Presidente oa CPl 

. ( 

E l ado do Curá - Prtíeitura de Ttj uç uota - Avis9 de {E,~? 
Pros~e~u1mento Licitação. \ Com1~são de L1cttação de TeJ~\:l,IOC 
·oma publico para conhecimento d,~ interessados que no pr6x1i\ÍÚ- dJI~ r-
i • jc 1unho as 15 OOhs estara dando prosseguimento com a f~c-9e 
U1ce do Registro de Preços na modalidade Pregão Preseocial sob t1° 

2016.01.29.01-ADM para futuras Jqu1s1ções CUJO obJeto e a aqu1s1ção 
de material de expediente, limpeza e gêneros ahmen11c1os para 
•nlll'u tcnção das atividades da Secrctanas· Gestão e Controle, Espone. 
Cultu"!I Gabinete. Infraestrutura e Agncuhum do Mun1cip10 de TeJuçuoca. 
na Sela de Comissão de L1c1tação, snuada na Rua \llamede Rodngucs 
Teixe1r.1. 485 - Centro - Tejuçuoca - l nfonnações (085) 3323-1287. 
Horá rio de 08:00 as 12 OOhs Tcj uçuoca, 13 d e Junho d~ 2016. 
Tatiane Camelo Gomes - Pregoeira. ~ 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Município de Cauta ia - Aviso de !.,icitaç o -
Pregilo Prtsential ••. 00.007/2016. A Pregoeira de Cauca1a-CE. toma 
publico para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 30 de 
1unho de '.!016 as 09h00min. na Sede da Comissão de Pregões da Prefeitura 
de Cauca1u, localizada na Av Coronel Correia. 1073. Parque Soledade, 
l au:mwCf:., estará realizando licitação, na modal idade Pregão Presencial. 
CUJO Objeto é a seleção de melhor proposta para o registro de preços 
visando futuras e eventuais aqu1s1ções de eombustivcl para os velculos 
vincu:ados as Diversas Secretanas do Mun1cipio de Cauca1a/CE. confonne 
espec1licaçõcs contidas no termo de relerênc ia constante do Anexo I do 
edit.il , o qual encontra-,e d1spomvcl no endereço acima, no horano de 
08hOOm1n às l 2h00min Rosaoiel e Marreiro de Olivei ra . À 
Pregoe irll. 

*** "'** *** 
Estado do Cunl - Consórcio Público de aúdt da 1icr orrcgião 
de Crato - CP5\1C - Aviso. O Consórcio Publico de aude da 
\11cror•eg1ão de Crato - C PSM C por intermed10 da Comissão de 
L1c1tação. toma publico que a licnaçâo. tipo Pregão Presencial autuada 
\,1b c , . 2016.04.07.007 - CPS\tC. cuJo obJeto é a Contratação de 
pessoa Jur id1ca para fornecimento de combustíveis e denvados para 
aiend~r as necessidades do Sistema de Transpone de Pacientes Elettvo, 

S fPE - Equipamentos de saude admm1strado pelo Consorcio Publico 
d.: Saúc!e da M1crorreg1ão de Crato - CPSMC, que transportará pacientes 
do Município de Campos Sales que demandem serviços especializados de 
saúde em municípios pólos da Região do Cann. não compareceu nenhum 
concorrente, o que res tou DESERTO C r ato - CE 29 dt Abril de 
2016. Flav iaoa de So usa Gomes - Pregoeira do C PSMC. 

*** *** *** 
Pelo presente aviso e em cumpri mento ã Lei nº 8.666/93 e suas 
alte rações, o Governo Mun1c1pal de Amontada, Ceará, comunica aos 
nteres,ados que realizara no dia 29/06/2016. ãs 08h, na Avenida Gal. 
.\ltpn do, Santos, n 1343 • Ce. ,tro. CEP 62 540-000-Amontada

L ear J a fornada de Preços n Oó I O O 1/20 l 6TP, a construção de 
prai;e, err diversas localidades nu Mumc1p10 de Amontada, Ceará, 
~onforme mapp 3372 3373 e 3374 Edital e demais informações 
poderão ser adqumdas no endereço supramencionado, de segunda ã 
seXla-fe tra, de 07h as 13h. Amontad a/CE, 13 de j unho de 2016 
Gerlando Rodrigues Torres-Presidente da Comissão Pe rmanente de 
L1c tação do Mumc1p10 de Amontada, Ceara 

*** *•* "'** 
ESTADO DO CEARÁ-PREFEITl RA \fU ICIPAL DE MUCAMBO 
- A\ ISO DE LICITAÇÃO - TOMAD DE PRE ÇO :,í• 2/ 
20 1606tll01ADM - TIPO: \tE,OR PREÇO - Comissão PermW1ente 
,k L1c.tação Objeto: Contratação de empresa de engenharia para 
s.:rviço~ de Refonna de Predios Públicos, recuperação de calçamento e 
construção de quebra-molas, conforme Anexo li - ProJetos Básicos 
Da ta de Abertura: Dia 30 de Junho de 2016, às 08h Ed i ta l e 
Ioformações: Av Construtor Gonçalo V1dal, S/Nº. Mucambo-CE, de 
08h às 12h. Telefone: (88) 3654- 1133. Muca mbo-CE, 10 de Junho 
tle 2016. F raocisto Roberto de C. A h u - Pru idtnte d a Comissão 
Permanente de Licitação. 

"** *** *** 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITL'RA ML IC CPAL DE AQUIRAZ 
- AVISO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJ DIClAL - ASSINATURA 
DE CONTRATO - PREGÃO PRESE C IAL º 2016.04.27.001 -
Atra, é~ da presente, ficam notificadas as Empresas AdJudicatánas 
ER U { A PEREIRA LIMA. CNPJ 17 204 .6 15/0001-32 e LAVORO 
( Ql\,fE RCIAL SER\ IÇOS E f ERCE IRIZAÇÃO LTOA. CNPJ 

!I 451 113/0001-79. para no prazo Je 05 (Cmco) dias ute1s, contados 
da data deste, Assinar o Contrato relauvo a L1c1tação em epigrafo Sob 
i:ena de aplicação ~as penalidades previstas no alud1d? lnstrum~to 
Lo ~->~atono Aq u1raz-C.E, 13 de J un ho de 20 16. \ 1lamcs Fre re 
Bezerra - Setrttaria de aude 

><*• "'** *** 
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Esta do do Cea r á - Prefeil u ra ·lun ici pnl d e Viçosa do Ceará -
ecretari3 de Admini lração Geral - Aviso de Pregão Presencial 

Nº 24/20 16-SEAG. A Pn!fcitura Municipal de Viçosa do Ceara comunica 
aos interessados que estará recebendo até às 08:JOh do dia 24 de Junho 
de 2016, na sala de n!uniõcs dn Comissão de Licituçào. sito à Rua José 
Joaquim de Carvalho no 409 - Bairro Centro • Viçosa do Ceará-CE, a 
propos ta de preços e documentação de habilitação poro o Preg:io 
Presencia l nº 24/20 16- EAG - Contratação dos Serviços de Seguro 
Automotivo de veículos da Secretaria de Cidadania e Promoção Social e 
de Saúde. O edital poderá ser obtido junto à Comissão. no endereço 
supracitado nos dias úteis. das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 
17:00horas. Viçosa do Cea rá-CE, 13 de Junho de 2016. Ed son 
C lciton P ere ira S ous a - Pregoei r o. 

*** *** *** 
E tadu do Cear á - lun icipiu de Ca uc:iiu - A,•iso de Licltaçi\o -
P rcgi\o Presencia l Nº. 00.007/20 16. A Pregoeira de Coucaia-CE. torna 
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 30 de 
junho de 2016 às 09h00min, na Sede da Comissão de Pregões da Prefcilura 
de Caueaia, localizada na Av. Coronel Correia. 1073. Parque Soledade, 
Caucaia/CE. estani realizando liCllação. na modalidade Pregão Presencial. 
cujo obJeto é a seleção de melhor proposta pnra o registro de preços 
visando fururas e cventuats aquisições de combus tível paro os veículos 
vinculados as Diversas Secretarias do Município de Caueaiu/CE, conforme 
especificações contidas no tenno de referência constante do Anexo I do 
edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horârio de 
08h00mtn às i 2h00min. Ro sa n icle Marrel ro de Oliveira. Á 
P r egoeira. 

*** *** *** 
Es tad o d o Ceará - Câ mara lunicipal d e C a uca ia - Avi so de 
Li cit ação - Tomada d e Preços .• 005/20 16-TP. O Pres idenl.: da 
Comissão Permanen1c de Lic1laçuo torna público para cnnhcc1men10 
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada de 
Preços, lombado sob o O 005/2016-TP. cri1ério de julgamento Menor 
Preço Global, tendo como objeto a Reforma do prédio na Câmara 
Municipal de Caucaia. localiuda da Praça Coronel Fausto Soles, nº. 464. 
Centro. A Sessão serâ realizada às 09:00 horas do dio 30/06/20 i 5, na 
Sala de Sessões da CPL s i1uada à Rua Pedro Gomes da Rocha, 822, 
Açude, Caueaia • Ceará. A documentação do Edital na ímegra poderá ser 
adquirido no endereço acima mencionado, no horário de 08:00 às 12:00hs . 
Caucaia, 13/06/2016. Pedro Bea l d e Freit as Va sco n ce los -
Presiden te da C PL. 

*** *** *** 
Estado do Cea r á - Câmara Municipal de C nuca ia - Resultado do 
Pregão Presencial • 006/20 16-PP. O Pregoeiro da Câmara Municipal 
de Cauca1a.. torna públ ico que às 09: 15h do dia 03/06/2016. no Sala de 
Reuniões da CPL. foi julgado o Processo Licitalório na modalidade 
Pregão Pr esencial N· 006/20 16-PP. des11nado á Serviços de confecção 
de materiais gráficos. destinados as atividades da Câmara Municipal. o 
qual teve como vencedora a empresa Expansão Comércio e Serviços 
LTDA-ME. que ofenou o valor global es1imado de RS 79.-100.00 (sele · 
e nove mil e quatrocentos n!ais) para os produ1os descritos no Termo 
Referência do Edital (AneKO Ili). Ciência aos interessados. Telcfon 
(85) 3342-0113. Caueaia, 13/06/20 16. Ronaldo Cardoso d a il v 
- Pregoeiro da CI\ IC. 

*** *** *** 
Pelo presente aviso em cumprimento ã Lei nº 8.666/93 e suas alteraçõe 
e ao Edital da Tomada de Preço nº 05.02 .01/2016 cujo objeto 
a contratação de serviços de engenharia para cons1rução de cobcrt 
mclálic:i e arqutbancada cm quadra poliesportiva na localidade de forquilh 
no mun1cipio de Bebcnbe/CI:. vem divulgar o julgamento de proposla d 
preço, ob1endo-se o seguime resultado: sendo proclamada vencedora 
ce rtame a empresa TSR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP por t r 
apresentado o menor valor global RS 3 i 1.363.95 (trezentos e onze 1 
trezentos e sessenta e três reai s e novenia e ctnco centavos). A pa 
desta publicação ficam franqueadas vistas aos interessados e mieiad 
prazo recursai (art. 109, Lei 8666/93). Beberibe/CE. i O de junbo e 
20 16. Maria Edcaria Frei ias Sanlos - Presidente da CPL. • 

*** *** *** 
Pelo pn!sente aviso em cumprimen10 à Lei nº 8.666193 e suas aheraç s e 
ao Edital da Concorrência Publica nº 03.29.01/2016 cujo obje1 é 
a contratação de serviços de engenharia para pavimentação cm pedra t ca 
em diversas ruas das Localidades de Juazeiro e Palmeira no Município de 
Beberibe/CE. Vem divulgar o julgamento de proposta de preço. obtendo-se 
o seguinte resultado: sendo proclamada vencedora do certame a 
empresa AGAPE CONSTRUÇÕES & fNCORPORAÇÕES LTDA EPP por 
ter apresentado o menor valor global RS 700.827,84 (se1eeentos mil 
oitocentos e vinte e sete n!ais e oitenta e quatro centavos). A panir des1a 
publicação ficam franqueadas vis1as aos inte ressados e iniciado o prazo 
recursai (an. 109, Lei 8666/93). Beberibe/CE, 10 de junho de 2016. Maria 
Edcarla Freitas Santos - Presidcnle da CPL. 

Estado d o Ceará - Prefe itura d e Tej uçu oca - 'í\~isó- d 
Prosseguim ent o Licitação. A Comissão de L1ci1ação de ~iJi~ 
1orna público para conhecimento dos in1eressados quç no;itóJ(Jr;'1"éíiJ 
16 de junho ~s 15:00hs, estará dando _prosscguimcn10 I:! fall(: 
lance do Registro de Preços na modalidade Pregão l'n-sen aJ ~ 0 

2016.01.29.01-ADI\I , para futuras aquisições cujo ~[~o é a aqui KQ 
de material de cxpedienle, limpe78 e gêneros a liinentl · UY.i 
manutenção das atividades da Secretarias: Gestão e Conll'ole, , 
Cuhura, Gabinete, Infraestrutura e Agricultura do Município de Têjuçuoca. 
na Sala de Comissão de Licitoção. situada na Rua i\famede Rodrigues 
Teixeira. 485 - Ce111ro - Tejuçuoca - Informações: (085) 3323-1287, 
Horário de 08:00 âs 12:00hs . Tcjuçuoca. 13 de Junho de 201 6. 
Ta t la ne Cam elo Go mes - Pregoei r a. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Municlpio de C aucaia - A••iso d e Lic it nçilo -
Pregão Presencial Nº. 00.007/20 16. A Pregoeira de Cauca1a-CE. 1orna 
público para conhecimenlo dos imercssados que, no próximo d,a 30 de 
junho de 2016 às 09h00min. na Sede da Comissão de Pregões da Prefei1ura 
de Caucaia. localizada na Av. Coronel Correia. l 073, Parque Soledade, 
Caucoiu/CE. esrnrá realizando licuação, na modalidade Pregão Presencial. 
CUJO ObJeto é o seleção de melhor proposta para o regmro de preços 
v1sa11do futuras e eventuais aquisições de combustivel para os veículos 
vinculados as Diversas Secretarias do Mumcípio de Caucaia1CE. conforn,e 
especificações contidas no termo de referência constante do Anexo I do 
edual. o qual encontra-se disponível no endereço acima. no honíno de 
08h00min às 12h00mtn. Rosa nl e le Marreiro d e O li veira . Á 
Pregoeira . 

*** *** *** 
Estado do Cea rá - C onsór cio Púhllco de aúde da J\licrorregiã o 
d e C rato - C P M C - Aviso. O Consórcio Público de Saúde da 
Microrregião de Crato - CPSMC, por intcrméd10 da Comissão de 
Licitação, loma público que a licituçào. upo Pregão Prcscncml uutuuda 
sob o Nº 2016.04.07.007 - C PSJ\IC. cujo obje10 é a Conlratação de 
pessoa jurídica para fornecimento de combustíveis e derivados para 
atender as necessidades do Sistema de Transpone de Pacien1es Eletivos 
- STPE - Equipamentos de saúde administrado pelo Consórcio Público 
de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, que transponaní pacientes 
do Município de Campos Sales que demandem serviços espcciaiizndos de 
saúde ern municípios pólos da Rcgiao do Cariri. não compan!ccu nenhum 
concorrente, o que restou DESERTO. C r a to - CE 29 d e Abril d e 
20 16. Flavlan a de Sousa Go me - Pregoeira do C P i\lC. 

*** *** *** 
Pelo presente a viso e em cumprimento ã Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações. o Governo Municipal de Amontada, Ceará, comunica aos 
interessados que realizará no dia 29/06/2016. às OSh. na Avenida Gal. 
Alípio dos Santos, nº. 1343 • Centro, CEP: 62.540-000-Amontada
Ceará, a Tomada de Preços nº. 06. 1 O.O 1/20 l 6TP, a conslrução de 
praças em diversas localidades no Município de Amontada, Ceará, 
con fo rme mapp: 3372 3373 e 3374. Edital e demais informações 
poderão ser adquiridas no endereço supramencionado, de segunda ã 
ex1a-feira, de 07h às 13h. Amontada/CE, 13 de junh o de 2016. 

Ger lando Rodrigues Torres-Presidente da Comissão P ermanente de 
Licitação do Município de Amontada, Ceará. 

*** *** *** 
ESTA DO DO CEARJ\ -PREfEITURA MU ICI PALDEMUCAMBO 
- AVISO D E LI C ITAÇÃO - TOMADA D E PREÇOS • 2/ 
20 16060101ADM - TIPO: M E O R PREÇO - Comissão Permanente 
de Licitação. O bje to: Contralação de empresa de engenharia para 
serviços de Reforma de Prédios Públicos, recuperação de calçamento e 
construção de quebra-molas, conforme Anexo li - Projetos Básicos. 
Da la d e Abertura : Dia 30 de Junho de 2016, às 08h . Ed it a l e 
In for mações: Av. Construlor Gonçalo Vidal, S/Nº, Mucambo-CE, de 
08h às 12h. Telefone: (88) 3654-1133. Mucambo-CE, 10 de Junho 
de 2016. Francisco Roberto de C. Alves - Presidente da Comissão 
P erma ne nte d e Llcl tu ção. 

* 
ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA J\IUNIC IPAL DE AQUIRA Z 
- AVI O DE OTIFICAÇÃO EXTRAJ UDI C IAL - A S I ATURA 
DE CONTRATO - PREGÃO PRE ENCIAL • 2016.04.27.001 -
Através da presente, ficam notificadas as Empresas Adjudicatárias: 
ER USCA PEREIRA LIMA. CN PJ 17.204.6 15/0001-32 e LAVO RO 
COM ER C IAL ERVI Ç OS E TERCE tRI Z AÇ ÀO LTDA, CNPJ 
18.451.113/0001-79, para no prazo de 05 (Cinco) dias úteis. contados 
da data deste, Assinar o Contraio relativo a Licitação em epigrafe. Sob 
pena de aplicação das penalidades previs tas no aludido Instrumento 
Convocatório. Aq uiraz-CE, 13 de Junh o de 2016. Wllamcs Freire 
Bezerra - Secr e taria de Saúde. 

*** *** *** 

~ 
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O submundo 
eleitoral 
o POVO expôs no último sábado o submundo 
no qual é travada a primeira trincheira da cam
panha eleitoral. Perfis de Facebook com pos
tagens patrocinadas disseminam informações 
tanto favoráveis quanto contra os candidatos 
mais cotados. Mais contrárias, diga-se. 

Há de tudo. Sobre Heitor Férrer (PSB), há desde 
postagem afirmando que ele teria assegurado fi. 
nanciamento com "aliado de (Eduardo) Cunha e 
(Michel) Temer" até uma em que ele teria pro
posto usar carne de jumento na merenda esco
lar. No primeiro caso, o aliado em questão é o 
presidente do PSB no Ceará, Danilo Forte. É na
tural que o presidente do partido articule recur
sos para a campanha. outro texto fala de ··série 
de desequilíbrios", que teria provocado perda de 
confiança de aliados. 

capitão Wagner (PR), uma postagem fala que policiais esta
?sentindo traídos por sua aliança com Tasso Jereissati (PSDB). 
!'ela para Deus e outra para o diabo?", indaga o texto. Outro 
ala do desgaste pela vinculação com agentes penitenciários 
kls por mortes em presídios. Uma série de perfis, pretensa
fa\- . ,eis, tem feito a vinculação dele a Michel Temer (PMDB), 
mte em exercício, e Aécio Neves (PSDB). A assessoria de Wag
n divulgado mensagens rejeitando qualquer relação dele com 
rfis. 
to Cláudio (PDT) não apenas é alvo de postagens como de 
inteiros, como o "Fortaleza sem prefeito" e o "Fortaleza 
onada". 

rfis que até tratam de outros assuntos. Porém, apenas os links 
riados a determinados candidatos aparecem como patrocina
lU seja, pagam ao Facebook para aparecer mesmo para quem 
gue os perfis. 

orla são negativos, mas há os favoráveis. Há, por exemplo, 
qual Wagner conta sua história, fala da família. E há o perfil 

,ais Roberto Cláudio". que exalta o trabalho do prefeito. Alguns 
de forma aberta e pública. Vários são anônimos, clandestinos. 
difícil identificar os responsáveis. A maioria configura campa· 
1tecipada, positiva ou negativa. Muitos são tão descarados que 
o é bastante duvidoso. De qualquer forma, prenunciam o tom 
a campanha que promete ser bastante suja, usando os mais 
llos meios para os mais atrasados fins. 

era matéria do o POVO, assinada por Daniel Duarte, acesse 
1 . 
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ReaJUSté. SE 
fazempasst 
proposta de· 
caminhada da Praça da Imprensa at 
categorias do serviço público estadua 

carlos Mazza 
carlosmazza~povo.com.br • 

e om risco de parali
sações nos próximos 
dias, servidores pú

blicos do Estado realizam 
hoje caminhada em protesto 

contra possível congelamen
to salarial para algumas das 
categorias. 

Segundo o Fórum Uni
ficado das Associações e 
Sindicatos dos Servidores 
Públicos (Fuaspec), os mani
festantes sairão às 8 horas da 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - AVISO OE NOTIFlCAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL • ASSINATURA DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL N" 2018.04.27 .001 -
Alnl\-âs da presente. ficam noliflclldas as Empresas Adjudicatárlas: ERUSCA PER~IRA UMA, CNPJ 
17.204.615/0001-32 e LAVORO COMERClAL SERVIÇOS E TERCEJRIZAÇAO LTDA, CNPJ 
18.451.113/0001-79. para no prazode05 (Cinco) dias úteis, contados da data deste,Asslnaro Contraio 
relativo a Llcllllçlo em eplgnrfe. Sob pena de apllcação das penalidades previstas no aludido 
Instrumento Convoca16rio. Aqulru-CE, 13 de Junho de 201 6. Wllamu Freira Bezerra - Secretaria 
de Saúde. 

ESTAOO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO - AVISO DE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS N• 2/2016060101AOM - TIPO: MENOR PREÇO - Comissão Permanente de 
licitação. Objeto: Conlrataçao de empresa de engenharia para SOMÇOS de Rerorma da Pnldlos 
Pübffcos, recupemçlO da calçomento e construçã_o da quebra-molas. conforme Anexo li • Projetos 
Básk:oe. Data de Abertura: Dia 30 da Junho de 2018, às 08h. Edital• lnformaç6u: Av. Construto< 
Gonçalo Vidal, S/N". Mucambo-CE, de 08h às 12h. Telefone: (88) 3654-1133. Mucambo-CE, 10 de 
Junfio de 2018. Francisco Roberto de C. Alvu - Presldenfe da Comlssllo Permaneme de 
Licitação. 

ESTADO 00 CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - AVISO DE LICITAÇÃO -
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/16-TP-FMS - O Presidente da Comissão de Licitação da Praíellura 
Munidpal da Nova Rusaa.ce t~ pllbllco que no dia 29 de Junho de 2016, b 09h, na Sala da 
Comfssllo de Licitação, localizada na Rua Pe. Francisc;o Rosa, N" 1388, Centro, Nova Russas.CE, 
receberá Oocumentação a Proposta 1t3ra: Prutação de serviços em Confecçlo de Pr<>tue Oentlrla 
para atendimento aos usu,rtos do SUS, com valor da tabela do SUS, Junto a Secretaria de Saúde 
desta Munlctplo. Modalidade: Tomada de Preços N' 002/16-TP-FMS. ô Edilal podera ser adquirido 
jumo a ComlasAo de Llcltação no enderac;oaupracltado. no horlMio 08h às 12h. Nova Rusaaa.CE, 13 de 
Junho de 2016. Lucas Carvalho Uma-Presidente da Comissão Pennanante de LI citação. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA- RESULTADO DA SESSÃO OE 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS N" 2018.05.10.01 -
OBJETO: ContrataÇão de empresa especializada para ex~ do Projeto de Reforma da llumin~ 
do Eatécllo de Futebol do Municlplo de Paralpaba-<:E. A Preít!olura Municipal de Paralpaba-CE, alraVês 
de sua Comlssllo de Llcilaylo !orna publico o ResultBdo da Sessão de Abertura e Julgamento das 
Propostas de Tomada de Preços N" 2016.05.10.01. EMPRESA VENCEDORA; DUVALE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELLE - MEi.com o VALOR GLOBAL para o LOTE UNICO de RS 47.061,98 
(Quarenta e Sete Mil Sessenta e um Reala e Noventa e Oito Centavos). F'oca, deste modo. Aberto o 
f>rao Recursai previsto ao An1go 109, tnclao 1, Allnea 11· da Lei de Lici:taçõe9. Paralpaba.CE, 13 de 
Junho de 2018. Ellslngela M6nlca Oapon1-Prasldent1 da Comlsslo Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITIJRAMUNICIPALOEAQUIFIAZ-AVISO OE LICITAÇÃO-TOMADA 
DE PREÇOS N• 2016.06.00.001 - ORIGEM: Se<:leUlrla de Anricultura, Melo Ambiento, Rewrsos 
Hldrioos o Pes<:a - SEAMPIPMA-CE. TlPO DE LICITAÇÃO, Menor P"'l,O Global. A Presidente da 
Comissão da Llcltaç,ões da Praleitura Munoapal de Aqulraz.CE toma púbt,oo para conhecimento dos 
Llcltanlas e demais lnterossados, que às 10h do dia 29 de Junho de 2015, realiz.anl UCllação na 
Modalidada Tomeda de Preços N" 2016.06.06.001. Ob)ellvando a Contnnação de emprnsa 
aspaclallz8da para perfuração eom lnstala<;lo de equipamentos de poços annfaoos em diversas 
Localidades do Munlclplo de Aqulraz.CE, oonfonnedescrlção e especificações têaticas, mediante as 
c:ondlçõe$ estabeleck!as no Edital e seus~ Mais lnf0f11l896M no Setor de Ucitações I Travessa 
José lage 1/{ana. Nº 118. Centro, Aqulraz.CE. ou ainda, pelo Telefone: (65) 4062.8090. Àqulraz.CE, 13 
da Junho de 2018.Ana Paula Uma folanlues-Presldantada Comlsslo Permanente de Llcl1ação. 

ESTADO ÓO CEARÁ - PREFEITU MUNICIPAL DE PARAIAAB'A'- RESUL'l'ADO DA SESSÃO DE 
ABERTUEtA.E JULOAj\lENtO DAS PROPOSTAS - TOMADA D~ PREÇO.S tiº 2016.05,10.02 -
OBJETO: Conva~ óe empraea especializada em pavfmen1açao em pedra to5ca, P8l1I dlvel$as 

~~ª! ~~n,ç'~-!f!! ~E1,je ~b_ll~~.~~·~~lrW!ra; A f'.r!_(eltu_ra 


