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1 	 .. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Pregão n'2019.05.16.2. O Município de Mauriti, a' 	Pic 	a Oficial 
torna público que estará realizando certame licitatório na modalidade Pregão n ' 2019.05.16.2, do tipo Presencial, cujo objeto é .'r .,..i d.e 	utadqres 
e tablets destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e Unidades Básicas de Saúde do Município de Mauriti/CE. Aber°. 	3 de junhe de2OiÇt.ás 	.: 

9h00min. Maiores informações na sede da CPI- no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 16 de maio de 2019. Maria Dayll;i 1 unto Braga -1reØeira 
Oficial. 	 . .. 	: 

ESTADO DO CLARA -PREFEITURA DE ALTO SANTO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0030 TP Objeto Contrataçao,- 
de empresa especializada no ramo de engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de bra d 	de EstradJ 
Vicinal Riacho Seco/Embrulhadas no Município de Alto Santo, Estado do Ceará. Informações: (88) 3429-2080. Abertura asJropostas: 04/02fl39'ç-às 	 / 
08:00h. Local da abertura e do edital: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Coronel Simplicio Bczerra9Ccntro, Alto Santo-CE. 
Wendell Jorge da Silva - Presidente. 	 . /7 

Estado do Ceará - Prefeitura de Itaiçaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial N° 012/2019-PP. Objeto: registro de preços 	àntàa 
aquisição de peças originais, genuínas ou similares, destinadas à manutenção corretiva e preventiva dos veículos dos órgãos da Prefeitu35r°aisttsb, 
Estado do Ceará. Data de Abertura das Propostas: 30/05/2019, às 08:00h. Local do edital e abertura das propostas: Sala da Comissão Permanente dc 
Licitação, situada à Av. Coronel João Correia n°298, Centro, Itaiçaba, Ceará, CEP 62.820-000. Informações: (88) 3410-1112. Joilson Marques de Oliveira 
- Pregoeiro. 

*** *** *5* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixelô - Aviso de Licitação - Pregão N° 2019.05.17.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Quixelô/CE, 
torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços mecânicos na manutenção preventiva e conetiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos e máquinas pesadas de diversas Secretarias do 
Município de Quixelô/CE. Data e Horário da Abertura: 31 de maio de 2019, às 10:00 horas. Informações: fone (88) 3579-1210. Quixelô/CE, 17 de maio de 
2019. Luiz Moses de Abreu Neto - Pregoeiro Oficial. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 0  2019.05.17.1. A CPL, torna público que estará 
realizando Licitação na modalidade Tomada de Preços n. 2019.05.17.1, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados a serem prestados 
no processamento e envio de dados do E-SUS e SIPNI juntos Secretaria Municipal de Saúde de Mauriti/CE. Abertura: 05 de junho de 2019 às 9h00min. 
Maiores informações na sede da CPL, sito na Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha, no horário das 8h às 12h. Mauriti/CE, 17 de maio de 2019. Otaciano 
Pereira Luciano - Presidente da CPL. 

*** *** *** 

Estado do Ceará - Governo Municipal de Palmácia - Aviso de Revogação - A Comissão de Licitação torna público a REVOGAÇÃO do processo 
CREDENCIAMENTO N° 02/2019-PC com fins ao Credeneiamento de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços profissionais destinados a 
Unidade Mista de Saúde Virgínia Rodrigues Simplício de interesse da Secretariado Saúde do Município de Palmácia/CE. Informações: Praça 7 de Setembro, 
N° 635, Centro, PalmácialCE, de 08:00 às 12:00h. PalmáeislCE, 17 de maio de 2019. Francisca Silvania de Sousa Alves Silva 	Presidente da Comissão de 
Licitação. 

*** *** *** FSC 

Estado do Ceará - Governo Municipal de Palmácia - Aviso de Revogação - A Comissão Pernianente de Licitação toma pública a REVOGAÇÃO da MISTO 
licitação TOMADA DE PREÇOS N°2018.09.20.007 - TP com fins a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do parque elétrico POiodoOldo 

com fornecimento de materiais para o sistema de iluminação pública das vias públicas da sede e distritos, de interesse da Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente do Município de Palmácia/CE. Informações: Praça 7 de Setembro, N" 635, Centro, Palmácia/CE, de 08:00 às 12:00h. Palmáeia/CE. Francisca FSCCi26031 

Silvania de Sousa Alvos Silva-. Presidente da Comissão de Licitação. 

*** **k *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação Pregão Presencial n°2019.05.17.1. A Prefeitura de Porteiras/CE realizará 
Licitação cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento, destinados 
ao atendimento das necessidades dos veículos pertencentes ao Município de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no anexo 1 do Instrumento 
Convocatório. Abertura: 03 de Junho de 2019 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca n°. 16, no horário de 08:00h às 12:00h. Esclarecimentos: Sala 
da CPI- ou Fone (88) 3557-1254 (11-211). Porteiras/CE, 17 de maio de 2019— Maria Edna Tavares de Lavôr - Pregoeira Oficial do Município. 

*** *** *** 
....,,.... Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Aditivo Contratual. O Secretário de Educação do Município de Pedra Branca/ 

CE toma público o extrato do 2°. Aditivo do Contrato, resultante da Concorrência Pública n° 001/2017-CP/SEDUC. Contratante: Secretariado Educação; 
Contratada: ABRAV construções Serviços Eventos e Locações EIRELI - EPP. Objeto: contratação de empresa especializada para conclusão da Escola de 
Ensino Infantil PROINFANCIA - Tipo 1, no Bairro Santa Ursula, na sede do Município de Pedra Branca/CE. Vigência: 21 de Março de 2019 à 18 de Agosto 
de 2019. Data da Assinatura: 21 de Março de 2019. José Renê Felipe de Araújo - Secretário de Educação. 

*** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca - Extrato de Aditivo Contratual. O Secretário de Saúde do Município de Pedra Branca! 
CE torna público O Extrato do 1°. Aditivo do Contrato, resultante da Tomada de Preços n°003/2018. Contratante: Secretaria de Educação; Contratada: 
N R Construções e Serviços EIRELI - ME. Objeto: contratação de empresa especializada para a recuperação de diversas Unidades Básicas de Saúde no 
Município de Pedra Branca/CE, conforme Orçamento Básico em anexo, parte integrante deste processo. Vigência: 01 de Maio de 2019 a 31 de Julho de 
2019. Data da Assinatura: 01 de Maio de 2019. Paulo de Tarso Bezerra - Secretário de Saúde. 

** *** *** 
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Camocim - Aviso de Errata - Pregão Presencial N° 2019.05.03.001 - SRP. O Município de Camocim, 
através de sua Comissão Permanente de Licitação e Pregão, torna público a retificação da Pregão Presencial N° 2019.05.03.001 - SRP, A Presidente da CPI-
Municipal de Camocim/CE, no uso de suas atribuições, torna público a Retificação do Termo de Referência e modelo da proposta do edital. O Edital e a 
Errata está à disposição dos interessados na sala da C.P.L e no Portal de Licitações TCE-CE. Sendo marcado para o dia 30 de Maio de 2019 a abertura dos 
envelopes de propostas de preços e habilitações. 

*5* *** *** 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Convocação. A Comissão Processante do Município de Horizonte, convoca à Empresa: 
DK Monteiro Coelho Produções e Eventos ETRELI-ME -. CNPJ n°: 21.541.550/0001-98. Para comparecerem a Prefeitura Municipal de Horizonte a fim de 
exercer seu direito ao princípio do contraditório e da ampla defesa ao Processo Administrativo iniciado. Maiores informações com a Procuradoria Geral do 
Município, fone (85) 3336.6016. Horizonte/CE, 17 de Maio de 2019. Maria Velúsia Nogueira Lopes - Presidente da Comissão Processante. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Aviso de Licitação. A Comissão de Licitação, torna público a Licitação na modalidade Tomada de 
Preços 00 0205.01/2019-01, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de reforma e ampliação da Escola Tereza Dutra e 
reforma da Escola Francisca de Jesus Cavalcanti, junto a Secretaria de Educação do Município de Cedro/Ce, que se realizará no dia 05/06/2019 às 13:00 
horas. O edital poderá ser retirado no sito www.tce.ce.gov.br  a partir desta data. Francisco Antônio Viana Correia Costa - Presidente da CPL. 

*** *** *** 
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CARTÓRIO JEREISSATI 

RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.2353 

EDITAIS DE CASAMENTO 

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes: 

74977 Anto,tio Vi,tdi,i,ir elipe tio Soticio mono e l!.tquc'I ttciciriijiies dii Si! 
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74980 Maritice Qivai,'o, lo i',trv,i cc Maria Vania M,t,li,e, Ler teii,1 74981 
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mora íc, iStIVa ir A,t,i Qt,e'2.ic, 5') (5; ciib7 	 -. 	 .. 

Se alguém souber de algum impedimento acuse-c, para os devidos fios. 

Lavrado para ser afixaili, eco Caitócio e publicado no Jornal O 

Estado. 

toi Ldle,t, LI de livrei de 20 1 1 ) 

Mania cIo S,ileli; Jcc'i',',,ili de Aiaúj,, 	A O!iijL, 

CARJ ÕRIO V. MORAES 

REGISTRO CIVIL DAI' ZONA . 'ORIALEZA CEARÁ 

Ruo Castro e Silva, 97-101 ColhEra 

Fornos; 3231-41-70 / 323E-41 .919 

EDITAL Dl- PROCLAMAS 

Faço saber que prete,i,Ien, casar-se, os contraentes, 
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VI ii ,i'ai ,/,,nrcliaa , a , 'lrrnavn (lo Cili daar,iç'íli N" 0111l/21110, tcri,a,,,lc; ceei 1, tar,l,ialv dia Co,, 

ii 1 "arni'riaiaiia il,,i',1,, .11,., ,.'ail,a,,,ae 1'alv'CitiUaÇai.aa a cfilir al,,l;lalirr, (l'aSraIl,l,; ,rd, , Ar,,cxo .'la 
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o,li'O l)na,ral',a,a irei.', i c,rl,,li',',,,CL r/,, , , i';w;v oiaia'il,,r,il,a a,l;iitair,a,r r,ri la, Forlulins,,, 211 ,bra Moi,, 

,7540t0.VivauioMalaa;_Robouç.is t'urs,di'nto (lo Ir,slilijlr, VetorIais 0,1 Citb;tibarrt;, 

- 	NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇOES E LOCAÇÕES EIREI.J 

CNPJ - 03.565.704l0t18I .08 

1 ''ii,. p',laia, 	la'' il'liir ,,'atala Caiaa'riaala,r,alalraa ii í'',rcacl,ial da, btc./c Ardi d'etc' 	SI S1/cCl', cl cc'",r',ai O' 

1/cia', ,,lca 	1 ('1 cc'lr ,c ral'a ai aralicala e tl,lrasiecc 1, 	lia ,,'siali,c,'a. ,, lrici,taac, c ,cria,'r, a ,a', o'baa,a,,c O , 

a 'ai, tio Inc l,',,a,a liej Mara,i Vo,alvr , ,,r 'liii 	tl,',iaria Ci'rcd,ca t'laav,, II; 'i,Ih 	Cir,,,,l t i'ral'aci',a,'a,r,,nlaa 
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NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 

CNPJ - 03.505.70410101 - 08 

lonra,i a ai,i dlii 	i,ii cerca, la S'jpi'r,aalraarc fOice , 1 siclai ii aSic til,' a; ,'car'Iaia'.ratar 	'ai lcl,'iCt' ,,,l c','a,a,, ala' 
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"v c5,ra, ,,c;a,aala 1 a, [aos Nvr,,a,,', o' Iie,lruçcror ata" 1 r,',d'a,c,;,,anc'vlc, cl,, SEMAC'F 

Fslaolo cio Cisc., - Profinila,r;, MtIolcipal cio Pon loira', - Aviso ,I, L,çilaçoo A, orn ,i ,, P'rosooci',I 11 
2010.05.17.1. Ir l'airletb,i;, ,l, lSarl,ai,,,siCl. ,iv,li,'ii,, 1 rc,ctiic'So (c, elil,rli, ti i .ifIriaiaçIi it,d laivos 

,laaa.lr 'a cl)' ri ir ldr, , la,cia,,,r ;ilt: itici, il1iraiiia]e',cic, o rïetvaçaas lar t,iac;,, ,,lat,li ,c,aeilai ia b,ii,,,arav,,i,at',,lc, 
lar ata'lladclalaliadi'la) 1111" ,ao,ad'','',,cl;r,Jea. 	los 0dm a,l,,'a ta ,arl , 'ria'a,ailes ,lO Mclvic'ipacc 'Id 

i caotocainv os/ri'cIlac,rçc,es c ,,r,a,l,tatl,rv na ,orcavc, 1 do I,rvt,,ninvrinl,a Cooeoo,tli'ir1e 
Alca'aioa u 03,1' ptvlio d,a 21119 ar, 119.11111, 1,111111 1ir.aonicael 1 [diii M, aalre ,(uO, ,,", Ia, co horA ia) dc 
OA.00hi,is 2 131111 I'',c,larenai'vrni,lo-, bata il,i CRI iii marc (00) 3557 1211.1 (10.211) PiaiboiroolCC 
't(,loo,aiotIo 2010 -'Mai ia E,l,,a T,,o,,00s tIo Laoór - PIOqOeiRI OIi,d;,l di, Mtioiciplo. 

OoI,tiba ole Ccaiai - i'reTeIX,,ra do btAçab,a-Aviso de Liciloçao - Pl'ogdo l"teSc,iei,rb N'01212010 

1 1'. OIij"iv ,c'gi'.t,aa de. Irieço,, P511 l,,tti,;t ia ,ra,a,rl,i,l ilalali'.iç''rar ii, pr'a,it'l oriijlaialaa, c',aavaa'ea vi 

aio ;liu,,nl,,', ii i,viaa,alarrlçaic, i'trrcirljv,, LI Iirevcaolcva, alas vi' ic,irl,na; Ocas airqivr.a 1,1 l' ,eI,, atcac;c 
III llavc,,lli,, [Viii,' lv Ora ,dt 15,5 ,I,' AI,ert ira iI,ts t'avliaslcIsa 30/05/2010, 1', 011 COla 1, r',il iii 

III'; lccadliOsI,l'; Sul,, ,Iu (:,avi',',ao r',a,,v,ri,e,ilar dia l.aa.,I,o;lo. silv,,da (Ao L',,aorv' 

,la;,,ai l'irnia a,, ,,'7l1'l, l,,r,itra, ll.laç.11Iit, CiciO, 011111?  1120.1100 Irlooa.cçaair i 11111> 30 lO 1117 
Jvilnao,, M,rqltars rIo Olivoir,, - 

IniSilo cio CourO - Prefeitura M,tnie,1iuI ;1,r E0501:i0 - Aviso cIo 1 I,'ibuçoci - Prt'qa 
b"lolrô,iita,, 8' 23,2019-05,15.0001. A Pr,aI,r,la,,ar Et , uro' , l ,, lI de 1 ,,s/rl,ai, or sa,; 1 ',arqiai'i,. 
cliii 1,1, /ta,,a;t pvt,I,, e tflvr 0,11,1 ro,,Ii,',ilu lacal,1ç3,, ,a t ,,iaal,il,,I,ol,' Preil ,, o i'lialr,,i,ara,'v1tr al,Jiale O 
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/11111, ;alc,'ilai, a, clara, piagausl.,., dia 31 de ,,i,,,a; da, 2019,   as 01100 lI,ci,r'.. lar Ili,ir,ili,t ilric;aa a' 
st,s',,ro ata' ,la.,iaa;i,t te Idra'çaaa, rui 31,101,,,,,,, tI,r 21111, ir, 10.1.111 I,',,l,v ' i'' itc;laaia., 130,1,1,11 aval,, 

ai aa,a ,rrilc'a,a,,,i ,' ,'tcacia;, ii ,vwiv lcd il,iciarrs Ir cia,r, 1,1 Ir ''a.',,', la','',, von 1,i, ii ca,, II) ila, 
1,1,,,, Icdldialiaçi'd'', ,tl,,io,"s ,1a1 O ,li,ral. ii;.a til . 

1 (cIo oa,iu, 1'' 201/1 A Pi'o0ooiia, 

í,Slal,lil il,, C,'air,t - Pr,rír'ilii, ai Morr i,'ip;,i de, Porloirar; - Aviso 110 Julgamento da. rasos de 

1 tabilitaça,o ir ProI,oslu tio A, ecos - To,r,írd, do n'roças o' 2010.00,20.1 .A l',es,,Icnr,le dci (;I 1 1 
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a'vlqL'll1 dl', ,'Il,lda i a,,'. aS inla'',iai,t lvr,i 1a'r lair,,,,,,vc'i,,'raila,ra id; apre senta, liia'ç1s r'cairaialdv'as 
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comum observa o triunfo do dia e o dirigente de 
estreia enxerga o futuro. Quem se preocupa com 
futuro faz como o Ribamar Bezerra, Uni CT e ei 10 aqui. 
Bom dia, a Roberto Pessoa que muito colaborou para 
essa conquista, Aliás, ele é torcedor do Ceará. 

i,uiz Pontes 
I\ 4c11 .1 Iltibi) 1,111/ 11(51(1.5  1111101)1)11 0111 ('5011111 (7' rt'ot' 

CIltIl SI'll 1(111 (0h11, que III) 111)1010 jogo do OlImIaleza 

1151 L3[c 7.Il'lI 5117 O 1111 .111(1)1' cio LIRIS 11ol,5 LIUL'  dcl ,IlI; (1 
11111111(1 .1)11 ('ali. NO "iIe" (IR 1,01011 SUj 11111/1 matériacom

11(711(0(1. itlClLIbiV(' l'tlCcII[llçll) (l'oOu a que 175 im, [tiula 

l'trtiIc'ci Il'Ill 1,1/1)1) (Id' 111)1,11' jIol'qLIl' (1 131011111(3 O 111051110 

7110 (10 bola. 

Areninhas 
I(sle 1119)1(11 dl' (lr('lllbtlSil/i CIii gtIvC1'u0ldor Camilo SIlIl 

1,11111 O (1111 711111 que já hiIll dejlttt(IdO (10101'CIidlI k'vd' Ias. 

I ci lb 1111 11011 l'lIraI. CIlilIlel 1110 Landim, 701' L'Xc'O17ILI, 9) se 

1lllSit'i(llllIht 51 ÍrIS' 1 LltS iOCILIVSCI(Mas 1111 '/1111,0 l'ltrfll, 

Li 	II 

/ k )()9 bro ( um 	Rf 1 A 70111 l/\ Ele e 

	

'.' lcrtormucO do" .........;' " 	att 	do Náutico e um 
F'umroviáriiSérie C do edpeão da natação. Com  
buu':,;". 'nbtérasileiroÇVôãs, Vitor Macedo, que 

	

nfle do tiirrn . 	prepara para mais 
1"). 

1ovem (li; (:11,1, iueu O(%A 7(11 7 a 
- «VI 0 orno;!; 1km vkida mofti 0 ITK1(I(10 III) 

I'íasiloirao 110 Bra-Rio. 90 101700(10 (II) 
GOIO1OÇO 00 fim dos 90 rnimitoS, o tio au 
coloiado corisfi uki Sua teIclJí1,l vitória no 

e 	
torneio, a terceira em seus domíiikis, 


