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engenharia mecânica e elétrica, para atender as necessidades de unidades gestoras do 
Município de Horizonte/CE. Informações: Av. Presidente Castelo Branco, N° 5100, 
Centro, Horizonte/CE ou (85)3336.6022 de 07h30min às 12h00min. Horizonte/CE, 11 de 
Outubro de 2017. Diego Luis Leandro Silva - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 1 SÉRIE 3 1 ANO IX N°193 1 FORTALEZA, 16 DE OUTUBRO DE 2017 

CL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SÃ CNPJ/MF N*  04.648365/0001-30- NIRE 23.300.033.825 ATA DE AGEIO: LOCAL, DIA 
£ HORA: No dia 18/05/2015. às 81%, Maraeanaú/CE, na Avenida Senador Carlos Jereissati, n' 100, 3-  pise - Loja 351, bairro: Conjunto Jercissati 1, CEP: 
61.901-012. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a tota- lidado dos acionistas, conforme as assinaturas apostas no Livro de Presença, dispensadas 
as formalidades de convocação, nos temos do ast.124, §4° da Lei n°6.404176. MESA: Presidente; Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista 
Carvalho. ORDEM DO DIA: (1) Em AGO: (i) Examinar. discutire votaroexereicio social findo em 31/12/2014, asconta.sdosadministradorcs e o reapeclivo 
Balanço Patrimonial. Demonstrações do Resultado. Notas Explicativas das DFs e Parecee dos Ataditores Independentes Pricewaterhouse Coopers, publicados 
no Diário Oficial do Estado do Ceará em 30/04/2015. folha 192 e no Jornal do Ceará denominado "0 Estado" em 01/0512015. folha 07. à disposição dos 
Srs. Acionistas, antes da realização da presente Assembleia nesta datado 18/05/2015; (II) Em AGE: (i) Ratificaras deliberações tomadas na AGO realizada 
nesta data tendo em vista sua realização fora do prazo legal. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram: (1) Em AGO: (1) 
Aprovar as contas dos administradores e as DEs. referentes ao exercício social findo em 31/12/2014; (ii) Aprovar, conforme previsto no art. 14 do Estatuto 
Social, a distribuição dos lucros no valor de R$ 1.684.611.10 e aconstituiçào dos dividendos no valor de R$ 1.600.380,54)em 2014. (iii)Aprovar,conforme 
previsto no art. 14 do Estatuto Social, a aplicação de 5% do resultado apurado no exercício de 2014.3p65 feitas as deduções previstas em lei, naeonstituiçào 
de reserva legal, no valor total de RS 84.230,56; (iv) aprovaram os acionistas por não haver constituição de reserva de expansão no ano de 2014. (2) Em 
AGE: (i) Ratificar as deliberações tomadas na AGO realizada nesta data, uma vez que esta foi realizada fora do prazo legal. ENCERRAMENTO: As 9:00 
horas, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavraturta da presente ataque, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: 
Presidente de Mesa: Marcos Baptista Carvalho; Secretário de Mesa: Marcelo Baptista Carvalho. Acionistas: SPEAncarNewsubS.A., Antônio Sérgio Bezerra 
Gomes e HMC Investimentos Lida, Maraeanaú, Ceará, 18/05/2015. Marcos Baptista Carvaiho. Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Carvalho- Secretário 
da Mesa. JUCEC n"5026297 em 03/10/2017. 
ATA DE AGE E ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13/10/2015: LOCAL, DIA E HORA: No dia 13/10/2015, às 8:00 horas, MaracanaúiCE, na 
Avenida Senador Carlos Jereissati, r0100.  3°piso - Loja 351. bairro: Conjunto Jereissati 1, CEP: 61.901.012, CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:  Presente 
a totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas apostas tio Livro de Presença, dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do ajt.124, §C 
da Lei n' 6.404/76. MESA: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho, ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o aumento 
do capital social da Cia.; (ii) Aprovar a alteração do art. 5° do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social da Cia,. DELIBERAÇÕES: Por 
unanimidade de votam. os acionistas deliberaram: Aumento do capital social de Ml 1.269.799,14 para K537.839.470,04, mediante aemissàode 26.569.669 
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R526.569.670,00 ao preço de emissão de RS 1,00 por ação, montante 
este utilizado para formação do capital social da Cia.. As novas ações foram totalmente subscritas. sendo que o aumento de eapital ora aprovado é totalmente 
integral indo mediante a capitalização dos adiantamentos para futuros aumentas de capital, nos valores de RS900.180,00, R3605.482,00, R53.000.68729. 
RS 3,700.000,00, 11.32.688,083,00. R$ 1. 105.653.90. RS 1.879.047.39, R55.905.000,00, R.$5.300.000,00, 115485.536,42 e 1151,000.000.00ena 05.11.2013. 
18.12.2013, 22.01.2014. 11.02.2014, 11.02.2014. 10.03.2014, l5.04.20l5,08.05.2015. 17.06.2015, 28.07.2015 e 31.07.2015 respectivamente pela única 
acionista a empresa SPE Amar Newsub S.A.. conforme Boletim de Subscrição que passa a fazer parte da presente ata como Anexo U. (i) Em consequência 
da deliberação acima, aprovar a alteração do opus au. 50  do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "O capital social da Sociedade 
de 111537.1139.470 04 dividido em 37.8-12,253 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, cm 
corrente nacional. "ENCERRAMENTO: As 9:00 bons, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ataque, lida e achada... ,. 	. 
foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: Presidente de Mesa: Marcos Baptista Carvalho; Secretário de Mesa: Marcelo Baptist 	'alho. 
Acionista: SPEAncarNewsubS.A. Maracanaú, Ceará. 13/10/2015. Marcos Baptista Carvalho- Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Can'alh, -'' ct'ctário 
da Mesa. .ltjCEC ri* 5026296em03/10t2017, 	 FIS  

o rI 

TRÊS coRAçõEs ALIMENTOS S.A. - CNPJ/MF 63.310.41110001-01 - NIRE 23300028902, Atada Assembleia Geral Ordinária real 	v,4L,,.,...  0 
de AbrIl de 2017. 1. Ata da Assembleia Geral Ordinária. H. Companhia: Ti. Corações Alimentos S.A. III. CNN: 63.310.411/0001.01 1' 
23300028902. V. Sede Social: Rua Santa Clara, 100, Parque Santa Clara, Município de Eusébio, CE, CEP 61760-000. VI. Data, hora e Local' • - 
de Abril de 2017, às 10 horas. na  sede social da Companhia. VII. Presença: Dispensada a convocação por se acharem presentes os acionistas titulares do 
direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõe o capital social, ao amparo do disposto no 4°, do Ari, 124. da Lei 6.404/76. comprova-
da pelas assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas-. VIII. Mesa: Pedro Ateimara Rego de Lima (presidente) e Danisio Costa Lima Barbosa 
(secretário). IX. Ordem do Dia; Examinar e deliberar sobre as matérias seguintes: (1) tomaras contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social fiado em 31 de dezembro de 2016. cujas cópias acham-se à disposição dos acionistas, na sede da 
Companhia; (2) destinar o lucro liquido do exercicio social lindo eia 31 de dezembro de 2016 e proceder a distribuição de dividendos; e (3) demais assuntos 
de interesse da Assembleia. X. Deliberações: Os acionistas da Companhia, examinaram, discutiram, votaram e deliberam aprovar as matérias constantes 
da Otden. do Dia, à unanimidade, na sua integralidade, seta ressalvas, nos lermos seguintes: (1) foram tomadas e aprovadas as contas dos administradores 
e as Demonstrações; Financeiras referentes ao exercício social findo em)) de dezembro de 2016. dispensadas as suas leituras, que foram publicadas no dia 
28 de abril de 2017. nosjon.ais "O Povo", página 19 e no "Diário Oficial do Estado do Ceará", série 03, ano IX, n  080. Folhas 228 a 230, exonerando, por 
conseguinte, de responsabilidade, os administradores da Companhia, nos termos do § 3° do Ais. 134, da Lei 6.404/76. (2)0 "Lucro liquido do Exercício" 
findo em 31 de dezembro de 2016, na importância de 1115 188.419.448,06 (cento e oitenta e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e qua-
reata e oito reaiseseis centavos), foi destinado da seguinte fonna: (2.1) constituição da "Reserva Legal", na importância de 11159.420.972,40 (nove milhões, 
quatrocentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos): (2.2) constituição da "Reserva de Incentivos Fiscais", na importância 
liquida de RS36.5 12.250,83 (trinta e seis milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), assim composta: (a) valor 
darcserva referente ao exercício miei findo em 31/12/2016: R336.687.823,1k4(t,inta eseis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos  vinte trés 
reais e oitenta e quatro centavos); (b) dedução do valor da reserva constituída a maior, no exercício social findo em 31/12/2015, correspondente ao incentivo 
fiscal de "Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Juridiea": R$ 165.628,69 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta 
e nove centavos); (e) complemento do valor da reserva constituída a menor, no exercício social findo cm 31/12/2014, correspondente ao incentivo fiscal 
de "Redução de 75% do Imposto de Renda de Pessoa Juridica": R53, II (três reais e onze centavos); e (d) dedução do valor da reserva constituída a maior, 
no exercício social findo em 31/12/2015. correspondente ao "Reinvestimento do Imposto de Renda": R$9.947,43 (nove mil, novecentos e ¶ua$enta e sete 
reais e quarenta e três centavos); (2.3) para o pagamento de dividendos aos acionistas: 111372.232.000,00 (setenta e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil 
reais), deduzindo-se a importância de RS47,500.000,00 (quarenta e sele milhões e quinhentos mil reais) já creditada aos acionistas à titulo de —Juros sobre 
Capital Próprio" - JCP, na forma da deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2016, cuja ata lavrada foi 
registrada em 24/01/2017, sob r,  20170061922 na Junta Comercial do Ceará - JUCEC, devendo a parcela remanescente de dividendos, na importância de 
RS24.732.000,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta edois mil reais), ser paga na fonna da lei, observada a disponibilidade financeira da Companhia;  
(2.4)0 valor remanescente de 11570.254.224.83 (setenta milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), 
do lucro líquido do excrcicio, permanecerá relido na Companhia, registrado contabilmente na "Reserva de Lucros", com o objetivo de financiar, em parte, 
projetos de expansão industrial, que se encontram em andamento, ao amparo do disposto na alínea "e" do Artigo 23, do Estatuto Social e do inciso li, 
do An. 202. da Lei 6,404/76; e (3) foi autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato necessário ao efetivo pagamento dos dividendos 
ora aprovados, em especial, mas não se limitando, aos procedimentos junto ao Banco Central do Brasil. XI. Encerramento; Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso. Ninguém sc manifestando, foi suspensa a asscmbleia pelo tempo necessário á lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ala, 
processada e impressa por meio eletrõnico, em folhas soltas, que compões o livro de Atas de Assembleias Gerais, foi lida., achada conforme e aprovada, 'cia 
ressalvas. à unanimidade, a qual é assinada por todos os presentes, declarando o Presidente encerrada a assembleia. (as.) Pedro Alcdntara Rego de Lima 
(Presidente da Mesa). flanisinCosta Lima Barbosa (Secretário daMesa). Acionistas: Strauss Coffee B.V.. São Miguel Fuadode Investimentos em Participa-
ções. A presente é cópia fiel da original, processada por meio elctr&ntco. em folhas soltas, que comupõco livro de Atas de Assembleias Gerais. Mesa; Peitro 
Alcântara Rego de Lima- Presidente; Danislo Costa Lima Barbosa - Secretário, 

5*5 *5* 555 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barreira - Extrato de RegIstro de Preço - Pregão Presencial N' 09,18.01/2017. Secretaria Municipal 
do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura. Registro de Preços visando futuro e eventuais aquisições de géneros alimentícios pereciveis e não 
pereeiveis para atender ás necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura, pelo prazo de 12 (Doze) Meses. órgão 
gereneiador: Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Barreira - CF,. Contratada: Jose Lins de Albuquerque Filho EPP, no valor de RS 39.875.00 
(Trinta E Nove Mil Oitocentos E Setenta E Cinco Reais) referente aos Lotes: 02,03 e 07 e AR Comercio E Serviços Ltda - Epp referente aos Lotes: 01,04, 
05 e 06 no valor de R$ 256.294,80 (Duzentos E Cinquenta E Seis Mil e Duzentos E Noventa E Quatro Reais 13 Oitenta Centavos), PrefeItura MunIcipal de 
Barreira - CE. lide Outubro de 2017. Roberta Serafim da Silva - Pregoeira Oficial. 

********* 

Estado do Ceará  -  Prefeitura Municipal de Horizonte -Aviso de LicItação -Tomada de Preços  n°2017Á0.I1.l. Abertura: 01 de Novembro de 2017 às 
09h00min. Julgamento: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de serviços de engenharia  mecânica e elétrico, para atender as necessidades de unidades 
gestoras do Município de Ilorizontc/ClL, Informações; Av. Presidente Castelo Branco, N°5100, Centro, Horizontc'CE ou (85)3336.6022 de 07h30min às 
12h00min. liorlzonte/CE. 11 de Outubro de 2017. Diego Luis Loadro Silva -  Presidente la Comissão Permanente de Licitação. 
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cnn) Cooccoodi,ni l'%i&ic. S,ica,eaI a' III 7017.SFDIX O peiso 
de oigCnsa do o,cnoo ad de 00 (noventol dia, civ,J* íe(eteale 
sã Lote 01. coniade, a pias-o de ia,aitueo ôi iaolr.uxnl,, ,loaiul,aI. 
S:gyacano, Moi,. anelo de limo e Saci. ("d'de bicos-a 

C.'ntrois' a' 201710 1120' 511)1'.' Pare, O Maiaiciçoao de loireiro 
do Nono Ci,. po; inccnnd,o da Seçreiosio de Eduaao e a capte'. 
Cvatr,4'a e i.av&iiio,o 1 liii,,. LIDA. Ob;o Cno.tnzoedo de 
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do j"Tprcn'o da Pioprnio 
de Ptteo, apre,ei.wlo p. a ('n'aoi.. oco,a rcic"2a, cno ed.so e o 
cceoncaçio de cmprcna piei ceenrnaci,, de ID Fileira 4 eito-
tanwni,,tin,iirs. da, cio,»,, de ;eab,1.taçliie di oFIcio. ottcçidico na, 
SIon,cip,o de liste..,, 3,, Naie. (coa. ,o'Ea,,e ri o' O Ial57.-l) 
PIOPO.I, dciclan,6coda. Amn'eos C00fliç66s LIDA ME por do-
cwwçoir,  o, iler. 00 1, ahgrs-ço ek'aa1oia1,on'i meo%it)-ie COO,. 
ocorço4çb incuc'çdel., cozi. uoab&s- o 'teci 001.2 nabgnapo emos-
.k,&,n.la,a,.eeooncio'ne n.miaeo.i'IIuniçio .neceç'Icti no tem 
0032 aob9nqe maieel,u cncoo,r..w coim a ce.mp)i'c4, 'compla., 
em, deiseedi, 5) toM 62 do i'4,ul, ri. jCmill.a .11.~cem 
0011 as-Acre,, ct.'°so'a 'as-o. e,, ia,. 'se,' (00003. CCCC*ã. 
00(00. liCKOtI, ((('716 e XXXIII ente no prodiato ceife a eu-

ml 3 
"os-- 

003.1 .,obgmopo emosérs* ias-iceS i,o 
itecrK(0J «Tu li p'oiia'o omite a quaMia.,le colmeia  sitio',,, 
Ii... ii ceieislilai lo ii' deteso te. ,cm' 3 1 Ii',,. 'mirim. e 
çenostooe,talumo,umb,w,an. 322. 34. 'em,D)?)I .obcnop..n 
al,eaino da aMeia ,leooi-  XXXIII emos r,a Ice-dote. co 	0s,redao. 
e o peeç.' nosSos ecarorme Ais. A paiar dcii. piblicaçlu neam 
(rarajosesdas 'biso oca mettesiados e acsat o pUos- e,....! sol. 

1. atue. 'di Lei 5'. Rô93) 

bastei ia Nc.*e-CE. lide ntaaço de 2037, 
JOSE WILSON MARQUES JUNIOR 

PREFEITURA MUNICIPAl. DE MARAN,EJAPE 

AVISO DE CREDCSCIkbIENEO 

PROCESSO DE cncaNcw.IEPOO N' 03.00(2017PC 
A Ceenmnia Canal de Lic.toçlo e Prcpde. di Prere,toeo 

Ouso.. paI do Maraop.oape4'E tora, pàhlico pio. cce,aenta do, 
se'ere,n4oi,neda,0ah&i Ilteercer.t,dc 17deasauibe.de20I7 
29 dc derem'., de 2017, no ..Ia da Comi ,,Io Cccvii de  

e I'ngOca. iiioalisa,lo co Ceita. Admsnovsooi (;o'm,udoe Vsejil.. 
lo.,o,, Ir,.. Senado,, Aia.. liii,, N'li?. Centm laflaruopcoCL 

tec'ibcri l)ooamemoçdo p.ts. Ceeõc,o..nx,.iu de re,R'oi Jwrdis-aa 
pia. pee.laçOao de sem'.». & aus,tteo,sa a teodo ceorqirccn&ado 
,e.Isncáa dc ei..'.. pie Ormagela henamo'proi'ta IntoitetIl ut,i,nada 
'n'laje m.01w1 bule, .dce.do cn-m eqomcnsreola) coou ,oil,zae,olo 
'ode loa 

 
W. .ienml,merco coa ias-sons,, do S,oeoaa Casco de Saúde 

• SUS. jumo o Sanciona da Saido de I.l0000iuuope'( E. O I:di'aI e 
ir., aCene. rcderio ia id,de. y,1l» 4 Ccosse4o Cenirai de 
Lss- ,ioçio e PretO.. is. cederei,'» já <'todo. . p,anor isia pobliciçd. dcnoe 
A"io, mio Oceano dc 0111 ai 3211. 

Mocawaoac'CL 13 de sosabru de 2017, 
)llIAe3O 

 
BARRETO PORITLA 

Paco.&'nIc di' ('noiiis-lii 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÂ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO 5<' 2017,l&06,S3PEADM 

O Msolpso de Milhi, .5,0W, 6. Coei-aIo de Lkieo~ 
biloma pdelco que je leeor,t. á dispeateSo do, 'ri armado,, o Emlilal 
de lscsioc,lo na 'reodiladade Pncoáo. .' 1017,10 06 53 PP.ADM. dolipo 
Meno. preço peo bole, .,o..n&s- o cegou» de pec%oo paro .qiai,'(ôa 
fi&s de n,aeenal groris-o pie. arcada o .ccena.dade, das Sec,e-
law do M~ de  mil hi A rcolir,or.,c dia 31 de (>ar,bco de 
2037 Ss 34mh. awote. ioform,cdc, . 'go da Comi,,Ao de Li. 
oSçdo. Iiluods no Rias Podo' liso de (ltneito 4<4 C',eeoes , MOiO 

Cessa, da 0*.00 as 11:30 pelo leleínmaie (05) 99372.3510 e no 
.sIa-nweicmngrmbe 

MiIOd '(11,9 de enoten de lis? 
PIiFh'IZF NASC1MI'NTO P305 SANTOS 

lo- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMIIO 

EXTRAIO DI! COVIRATO 

(0,1mb N.  4210201 1037' Ceaenloale: Ppe(c'lsrn Municipal de Mi-
<ambos- ieeo.caiaS. - <ná 'eu (a) SentiS,. de Edcaeos-  o Suo 
bisiesde Rodnj,oeo Roço. Co,.Bsdo (ai,  Jaildo ¼lerno Açaias' 
ME. ac,,ia nu C1PJ 0&18219000)14& repoeiatada pela  neo 
rcwe.ci,laoae iegoi, os,. J~Valido Apoiar Objet Acedic'.or* 
de 25'1 (jnIc e Cinco Ice c000d',. q,,ornidede do. Gostes' Ah' 
uneni)cioi des-i,r,aatoi a Metanha E-acoite dei, aluno, da Rede 34," 
<meça! & Ersir.. 6o Slsa.ieup,o dc Macoonho. 

Pre 	
reqsesmordo os luaslos- 

legais. isiodalidoole P . repjo 	i.nod N'. 423020I/%II, Fandaren- 
taça..; Ali. 65, .oei.o 1, alice,. 'b', cc 3 '6, Ioc.00u. de Eta Fc,In,i 

(*69). D. II dc Sete'.)., de 2037 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA 

AVISO DE UCPrACÂC, 
TOSLiDA DI! PREÇOS 71° IóIS41-2117 - ROLCAÇÃO 

A ComiaM de Llc,c.çlo di Picie'ew. ManiciptI dc Ociti, 
lmnc,l.nda ao Al~ C,,mca,ei lo-lo Te"c o' IÇA 'Caio»' Orar,' 
CE, ea,mica ao. .oerri.a3a qwns 44.00 di- Norei,to de 2037. 
Sa 9.00 bica. tsr) ucii.eS, a, moõolmdade Tçemda de Preço, a' 
161000.2017. EDUCAÇÃO, cajao objetei a oamao.00çio do ceea 
pu. 'a-colina do aqado. po(ae.pomt'no da tatu', de En,'nc ludo-
.acrr,al lua, CitW,do do Monicçao dc (ie.eo - Cc O eds,aI podei ser 
relaS> na Ceooa.oa,' dc l.iciuçJes- no endereço "ao, 	boi de 
e.pcd,ca'c a) pasdiuoso, ou pelo por.2 do TC1s--CE; 
htlp,,'io'.w.lcc,çe.ruv,W, 

Ocoote-(12. lOde ro'al,t,odelOI'. 
RENY SOUSA LEITAO 

?rvoi,lenIo da ('11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÕS 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Ri'S01I.I'ADO DF. JI:i,caiIENrO 
CHAMADA PCøLlc'A 5<" 10017 

A I'rc(e,lsora M,nocip.1 de O.ia-CL aesao*. da Senietana do 
Tralool(oi Aaooaisonsa Social c lrceima. SoMali,, ,cta díviolpr PC-
'aliado do C?aietodo I'üh,lico a'00i-20Il, puro Aqoi.icão de Caèrwrc. 
Aborealki.,, da Agrosuluiaio Fan,sha', &,ie.do 00 Plupamo de 
Aq'ai.oi,&e - Aluna 	 da. M,immii0.ao de De.esmam,l,,o,e'oaç, Saa,l e 
Cambire a I-oeae Ce 	f,'erne dsi0a.ia, pelo ir 19 da (ei a' 
10606.2007 • pelo Temi. & Ade.L, N'tIlVleI), Plana C".. 
...Â 2257)20I,da-2109305 e Preç-aeed de Pajlaap,,cSã a' 

((0,004.39I2)32017. Apia 'dedo doo Conselho de $ce,a,arrc. Ah,' 
rnenss. e Niaossn,oJ e Equspe locaia do PRA reoIioedl Cm 19 dc 
Scecmbeo de bOi? 1 conforme .iii,w do ahccistnenloçan' pira Os,' 
brlil,çM e Ptoço,uns de Fe.anoi,ncrco is-o., ,des',enaó,, o pano' 

cigwem do te(eeida pe000ma 46 (queorrc.a e mil agrs-'ultreea co' 
md,are, ccalon,c ,eioçlo srusotda ra Coocdeo,c,Io di' ederdo 
ÇT.mO. 0,1CO li de Soambeo de bOI? Sooreui,na de At,s.tlrcia 
Socisi e Eca Sclmdaoso, ,oeaki Traem. Elo-. S,%, Ccc»,. 

(liS, 'Cl, II de ,iaat.mhr., 4'e 237 
TIREZA CRISTINA ALVOS PEQUENO 

~do, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUDA 

AVISQ W. lICITAÇÃO 
CONCOI(RRSCIA 5' 2*l7,I0,I0J4l 

Scc,çI.oa de Saúde A Comoado de Lic,loçdo Icei'. piblico que no 
,oIÓâi'No,oakn&IOI7diC'ibOOiindari,,aç'o*Iieaiçlo 
acinia atida pies e.eeuçJo doa nniçc. de ccacisa,lo do Unidade 'de 
I'tcnoo Atcnd,n,erao' UPA. 17po 3, ,0 Oronacaç,o de lacaiaS. Moio-
,.' atoonaaçôe. 'e,).. ,kadai junho a Comi,do de OTI 	Si 
123CO3nia. neo Ria, Cce,rael lodo C.,kas. 5<' '.5. Caco. 

Pia. miiLshs'C? II Jesisi,sbt' de 101' 
ANA CLIVIA COELhO ARRUDA 

Pro.'dcrce doa ('I'l 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAR,AIPAEOA 

EXTRATO D,b ,iD!S,Ãc) ICAR(W<A) lO" AD'00621117 

Objdo odesio á Ato de R"i"a. de Pico, paro voetni,çõc, de 
aaplco.O pala pcc,toçda* de aen(o de 1. a 'e,,,,, ,e.lsoada. 
pela $ecrel,n, 

 
de Aunsinca SociI do Manaclpaode P..~ CE. 

deigen' 
 

'11 

dc Recinto de p~ W70172*19 oeiia'áo do PrcjOo 
Preoeacaã 

 
N.  3292017 ' SRi' eliglo Omowmsdoo Seer,'u.eas de 

10maio, t'iit.00 e Meio An,bsceee do Mua's.ipmo de flraopoba - CO, 
Oogãu adere,,'.. Secretor, de Ami.o&,o Social do lihonic4imo de 
Pn,ipab. ' CO Dçs,'olo,c. do Reru.leca'Cotitnbdan: Fnaingo Co' 
amolo Mota- ME,,-  . vilaí 114al de RI 196.5bS(CO loisa Is-os,. 
Goa., Pn'da;de'i e Es-ceco. ' %(E', coa. i'Ece a»taI de ES 
42 .300,0), Atoc'o-,' (ihsl s-5- %,"" cato imio. gkÉul de 
ES 27,02&Oeç Pu.,çabi 'CL ide cci'. 

AVISOS 130 lICITAÇÃO 
PREG.'i3O EI.flRÓ0.ICO 'i4/1037. SRP 

O Pregoeiro di, Muedeipio de Pnirubo/CE. coto plko 
(ai coahcs--smr,no dos S,aere,saàa o a)en',ss do Prcjio KIeBóo"eo 

0002037' SRP, cujo 011$. é. -1.m.de~h.i porçc.ta Pala 
ee%.aCo de 	o, pec noond, falara, e c',aois cootr.aooações de em' 

pulo prt.hacki de iene a de hcação de oaol'if,nn,',oaai, co-
p'.4'oa'isapociiooa'aa,omoet), com ,iildo,'sa Inn',.a pie.'effls oscila,' 
rolo.. pori al 	os r,eecin,dodc. da, do'cn,n Sç'crcrai do Mo- 
nieip'smi de Pat.ip.bolCE Inicio do asolhitirenil., pe,poatao de 
peeça. 1*10201' às ietSiva DiveuIda abnr,eo Sai pe.çaaaIa. de 
p000n 2701002017 ia 060J(,,so- Sen3o de dospuil, de lince,: 
2750-2017.. 10~ lati <(dOu de-ao. leatoodo de-cri... lotaS, 
em. com,de,sçio o baxi,,o ofls-,ai de D'anil,. O ed,tnj e 'em 
ca00ttem'.c 	daçonivcio 	na 	uno 	ekoo: 
hIIpF.'ww2 ~,.m brbb.itncV 

PREGÃO EISTRÔOs-iCo) 5' *2437' SAP 

O Paevc,ru do Monis-'p.o de Ppab,Çli, Imr'o pdeaico 
pua coahesmmmlu do, saemsado. a aiealsa.o di, Pa,gio Eleloiloseo 
5<', «".1017' SR ca(a, $icto (a seleção dc celhor pes--çoc. pira 
regi.,,, dc pre;oo ,ii,ord., 'saie cmi ct,iios'n aqiai'e.,t. de mna'cãoI 
porm000ra, hosplhadoo destInas, a Saseetoda & Saci.- do Matoolpas' 
de PooveiabaCL'- mIs-mo do aculhin,easo do. papisa. de reto... 
11'iO11017 4. 09h0)ma Daso de ,csl.r. das proço,,a, de parco, 
141011007u 09A1<ooims Senalo de d"p'a', de hoseca 1611\20i7 ia 
icéoommn 'aro efeito dena licitaças, devera ler levado cai ceoi,,dc' 
rieMo boelri,, ,Cuoisl de Reato, Oemliioile ,cassaone.rconhram-ar 
d,apcenã'meln ai sujo cdclidolco. barf. ;1wm.wlAO,annrtcosa,hoOtraei' 

Pi,00spab.'ci-, II de 05.5s-. .0 2011 
ANDERSON AUG~ DA SILVA ROUCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÂMOBIM 

RKsL-l.TAI,ea lxi Jdhl,4:A,ME,Nlcl 
CON(ORRCN(IA °d° 2/2á17 - ('P 

A (morais, Pan,woale de la;lia4i da PreOlta,. Muwpd de 
Qmo.uenoeada, EsaS, deCora, .i ao dera fiade'. a,'ua pob&.00, pnae 
s-'cibbxfltdodc. eiamaaho,e cesilI.» do Plwçui.de heys do Ptoaiaç' 
Las sua,.,. na s,adolubsle ("a, ,fflno ia 1 Oi(02/llii7' CII arco,  c4,,'i, e. 

de a'n'.çol 0310005 apecaIrido, O' aOoroao,'is c ceenodnfl. 
ccomshl prnn, Uunle'hc, AdnialeedicadeMicicipmde Qaits--tnretsm 
l, oSeeboosIa 'Cyo*a a mrlw'u  Wnr,a('oaatmn rC,w*vdnbn, (lo' 
,omooaosl ImÃ, oimoa.SxmtuldeRSlÕilW,CO(diuoinsc ic'aors 
e ia, cd e 'ndnas-a sai Ei-'. Soto'., o posto rvaa,4 6,-"S diii mica 
n,'ale.rne lo'. los owiu,Leiovo 'r,' dc La,'i(tdli'ol ap.roaiadnm* 
psi-lá000io' iL'es-í,o,shsis- Pio-, naS,.. ermoA.Ststaja. oicneana-
'ao no iate da Cana.), Pamrooc de Lata7.s as - de e.qodo,Sc 
unorol, a,on i-md.nv..isa Rio Mamilo. Sais- a'. Pci,, ?77,Coo.,e 

Qrs',,cr'ai,iihiTi - (E 11 ',,sr,sbroe'e 7:117 
MIRLLA MARIA SALDA,NIIA UMA 

Pra,hanlc 1,o (ç,,,i'ni, 

Lote dõc'asnemo pôde ler voei(eaJo co oniereço eIetko b0p/7.inaagoa1elanmSideIttd, 

pelo cód'ga 0e032017101001 19 

iooc,oe.wntoa,,ae,rc4'a 6v0_ilrc,'ote  ecoforime hP a' 2 	'2 dc 20,002001. qoe hin., a 
laftoa,rilian de (inoves Idalina. B,asiIes,o.ICP4O,acai 


