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AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2019.12.U.01CME

CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO/CE -  AVISO DE LICITAÇAO -  
TOMADA DE PREÇOS N° 2019.12.11.01CME. A Presidente da Comissão de Licitação 
da Câmara de Eusébio-Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no 
próximo dia 30 de dezembro de 2019, às 08:30h, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Câmara Municipal de Eusébio, localizada na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, 
Eusébio-CE, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
prestação de serviços de serviços especializados em contabilidade pública e orientações na 
elaboração de demonstrativos exigidos pela LRF (LC 101/200) junto à Câmara Municipal 
de Eusébio, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais anexos do 
Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Eusébio/CE, 12 de dezembro de 2019. A Presidente da Comissão.

Avenida Eduardo Sá, n3 50 -  Centro -  CEP 61.750-000 
Contato: +55 85 3260.1258/1158 
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O ESTADO Fortaleza, Ceará, Brasil •'* Sexta-feira. 13 de dezembro de 2019
ucitaçao . u  uroenacior oe u«B po s« oa üecrotana ae cultura o «unsírui ob tvurruuipro uc< 
Periíôcootc faz publicar o Exírafo resumido do procassu do Inexigibllidadâ N° 2019,12.03.01 .IN. a 
ôeguir: Objoto: Contratação da oanlora Taty CJif! para apresentação artística o animação musical 
na foatividada alusiva «o  Roveílton no Municlpiodtj Pontecosto. Fundamento Legal: Capute inciso 
1)1. do artigo 25 o parágrafo único do art 26, da Lei n* 0.666/93 o suas alterações jKJSíorioreG; 
Favorecido: Taty Ç5td Gravações, Edições Musicais e Eventos tJDA, Ç N P J nu 23.268.243/0001 
00. Valor da Contratação; RS 55.000.00 (Cinquenta e cinco mil reais). Declaração de 
tnoxigitòlidacte emitida polo OrUenadorde Despesa dn Secretaria de CuUurae Turismo e ratificada 
peto Sr José Régia Quinteto Gome*. Pontecosto-CE, 12 do dezembro de 2019. José Rõgis 
Qulntola G o m o s» Ordenador do Despesa da Socrotarto de Cultura a Turismo._______________

Poder Judiciária do Entado do Coará - Comarca de Fortaleza - 27* Vara Cível (SEJUD 1o Grau). Rua 
Desembargador Poria no Benevtdos Mayalhaes nc 220. Agua Fria - CEP 80 811 -690. Fone: (Ô5) 3192.8450, 
Fortaleza OE - for^Ttrvel^^co Jus brFortalnzo. Eriítol de Citação (Ptezo de 40 dias) -  Justiça 
Gratuita. Pròcoseo na; 0174853-79.?019.8.06.0001. Classe; Usucapião. Assunio: Usucapião Extraordinária. 
Requerente: Maria de Fátima Mula Urdida Milanez. Terceiro Tertxrroa a Evonluaio Interessados. Valor ca 
Cause: R$ (54,820.62. A üra. Mdan Porto Moto Randal Pompcu. Juíza *1e Direito 27* Vara Cível (SEJUD tp 
Grau) da Comarca dc Furtaleza/CF, por nomeação legal, Fa2 Sabor aos que o presente Edital de Citaçflo 
viram ou dele conhecimento tiverem, que por parto de Mflria de Fátima Mala Uchôa Milanoz, brasileira, 
viúva, do lar. RG rP 574 230 SSP-MG e CPF n* 061.199.563-87. residente na Rua Clarindo Poroira. n* 1461 . 
Edson Queiroz. Fortoloza-CE. foi proposta umn açáo de Usucapláa. Por isso foi oxpedido o presente edita», 
com o objetivo da que &xw seja declarado o domínio do soguint© imóvel, para posterior transcrição om seus 
nomes no registro do imóvel competente: Imóvel delimitado por um polígono Irregular, localizado no lade 
impar da Rua Clarindo Pensira. n" 140 f. constituído por parte do Loto 06 do Quadra 30 do loto emento 
Jardim São Paulo, Bairro Edson Queiroz, fazendo esquina ao Oesto (lado direito) com a Rua Firmo Anawes 
Cardoso, conforme planta am anexo, apresentando as seguintes características, confrontações, 
confinantos r* medidas; Ao 3uf (frente) -  Oo vórtice V-1 com coordenadas UTM E:559.295.0020, 
N 9.581,411,0000 o um ângulo interno do 95*2(753". confrontando com a Rua Clarindo Pereira no .sentido 
Leste-Conte. mede-aa 12.4 lm alé o vórtice V-2. Ao Oeste (todo direito) -  Do vértico V-2 com coordenadas 
UTM E 559.282.6180, N;9.681 .4 10,7600 o um ângulo Interno do 89*47*16". confrontando com a Rua 
Firmteo Ananias Cardoso no sentido Sut-Ncrte, medo-se 21.48m ató o vórtice V-3. Ao Norte (fundos) - Da 
Vórtice V-3 com çoordanadus UTM E: 559.281.2300, N:9.501,432,1940 o um ângulo interno do 6Q°15'42“. 
confrontando com o propriedade de Edson Queiroz, no sontido Ooste-loste moda-se 15,7lm até o vórtice 
V-4. Ao Les to (lado osquerdo) -  Do vértice V-4 com coordenadas UTM E. 559.295,3440. N: 9.581.425,3000 
e um ângulo interno rie 144<’36’09’ , confrontando com a caça (f  1465 da Rua Clarindo Poralra, pertencente 
a Sro. Mario toda Santos Souza, no sentido Norte Sul mode-se 13.70m aíéo vértice o V-1, fediando assim 
o poligonal * Per meio dento ficam citadoo os réus ausentes, incertos ou desconhecidos, além do eventuais 
fnterossfldos o seus cónjugoe, ns que casados foram, para. no prazo Improrrogável do 15 (quinze) dias, o 
contar do docureo. do prazo da circulação deste odftei, que 6 do 40 (quarenta) dlâs, contestarem a presooto 
açân, çob pr?na de n6o o tecendo, corem presumidos aoeitos peba réus, como verdadeiros, oe fatos 
articulado* pèla parte autora (óit. 344, do CPC) Ficando, atada, adVortidoa de quo twrá nomeado curador 
especial om caco de revetía (art. 267. IV. do CPC) E om observância aos artigos 246, § 3y o 259.1, do CPC. 
fçl expodtrtoo presente, quo Vai dovldemcnte assinado, Cumpm-oC, Fortaleza/CE, em 21 do novembro dn 
2019, Mlrlan Porto Mota Randal Pompou «Juíza de Direito*.________ . ......... _____

on coTin^a npom ^S S aóá tnWósftãaôs o tüiiai o i  tornado oõVroçog n ’ OtKVZüiy rawórtteie 
prestação dn seivíços de consultoria. acompanhamento a gerenciamento do Hcitaçõos e 
contratos da Câmera Municipal de Amontada. com abertura dos envelopes na data do 
30/12/2019 ás 08h00min. Outras informações © aquisição du Edital os interessados devarâo 
dtrigir-se à Câmara Municipal do Amontada. sito a Rua Dona Maria 8ofo. 1311, Centro, 
Amontada -  Cfc. no horário de OflhOQmin ãs 12h00min Amontada -  C E , 12 do dezomuro da 
2019. Gustavo Bezerra Guabiraba -  Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará -  Câmara Municipal do Eusóbio -  Aviso do Licitação -To m a d a  do Preços N' 
2019.12.11.01CME. APro3ii1ente da Comissão do licitação da Câmara da Eusõbío - Ceará lorna 
público para ccnhocimonto dos totarsesartos quo. no próximo dia 30 de dozembro de 2019, âs 
00:30?», na sede da Comissão Permanente do Licitação da Câmara Municipal da Eusóbio, 
localizada ria Avenida Eduardo Sá. 50, Contra. F.usóbio-CE, estará roalizando licitação, na 
mortalidade Tomada de Preços, cujo objeto 6 a prestaçáo da serviços ospecíalizados em 
onntahitklada pública o onentoçóes na elaboração da demonstrativos exigidos pela LRF (LC 
101/200) junto â Câmara Municipal de EuséUto, conforme ospecificaçõns contidas no Projeto 
Básico c demais anexos do Edital, o qual r,e encontra disponível no endereço acima, no horário do 
Ühás 1>ii Euséblo/CE, 12 de dezembro de 2019. ÀProsidente da Comissão.

Estado do Ceará * Câmara Municipal de E u s é b lo - Aviso de Licitação -  Tomada do Preços 
N* 2018.12.11.02CME. A  Prosidonto da Comissão do licitação da Câmara do Eusóbio - Ceará 
lorna público parn ounhaci/nentndos íntorossadosque, no próximo dia 30 dodozombrodo 2019, 
ás 10:30h. na 3ede da Comissflo Permanonlo de Licitação da Câmara Municipal du Eusóbio, 
localizada na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, Eusòbio-CE, estará realizando licitação, na 
modalidade Tomada da Proços, cujo Objeto ò a contratação de prestação de serviços na área do 
recursos humanos junto a Câmara Municipal de Eusóbio, conforme especificações contidas no 
Projoto Qásico o domais anexos do Edital, o qual so encontra disponível no endereço acima, no 
fiorárío de 8h às 12h. Eusóblo/CE, 12 de dezembro do 2019. À  Prosldonte da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Groairas -  Rosultado de Julgam ento de 
Recurso Administrativo e Abertura dos Envelopes do Proposta do Preços -  Tomada de 
Preços N° 2309.02/2019, Objeto: Contratação de Instituição ou empresa para organização o 
realização do Concurso Público de prova© o títulos para seleção de candidatos pare provimento 
de vagas do Município de Groalraa-CE. conforme projeto básico. Após avaliação do recurso 
interposto pota Empresa Associação de Ensino Superior Santa Tetezinha/Faculdadô do 
CiôRCtos de Tímbmiba. contra a fase de habilitação, a C P I  decidiu manter o InabHItação da 
Empresa Associação de Enainú Superior Santo Terozlnha/Feculdade do Ciências do Tlmbaúbe, 
posição acompanhada por ato do Ordenador do Oespe&as cia Secretaria de Administração, 
Finanças e Controle do Município du Groairas Dossiês franqueados par» vistos no endereço 
Rua Vereador Marcolino Olavo. 770. Centra, GrouiTes-Coará. Abertura das Propostas do Preço 
será dia 17do Oezembrodo 2019, âs Ü9;30h, no endereço ratramónclortado Óroalras-Ce, 13 
tte Dezembro de 2919. W esltey Rodrigues Feijão -  Presidente d a C P L ____________

•»+*'**** »-'C. . i -  7. .-é ^ . mT~ v .1.'. A v . ' mrwwc*'MrUJ  vawaiwyt w
à lavísVK» ea asentuâ pOblia» do canpfa • w -d a  <Ja* lo».» do t-diffoc P.vwflua<;u. coutam » a 3* Acortte F*r,\ir«j; Ou 
íirtso* quo nío puderam oynparotw na data * no horário marcadas podaria s « tncer roprasantar por p ro c u & o r t*  
dovídamania ccoa^iWos ohavás <tn ouícrg» da mandato, com «ipartfícaçáo proclao A n  ooaercr, s  des «ria* autoriiadoa. 
aso tic!rvn>ínio davutá « r  wvado a raglatte juntamonte com a « U  da rwpccüvo raonJSa. Encontre-aa »  d>spo«ic4a do* 
sócio*, na aede da S-xándad« . soía .1 itocumentaçao pariinema i  nvitôris i»nsJant» de Ordem do Om desta Reunião do 
Sricio*. rcnatova/Cí:, 05 de da/cmtxo ita20l9 Aíotfo Olcriuchw Neta - Admini «rarfor

Arhorcto Empreendimento» ImaWHárto* Uda -  C N P J n* 08 0 »3  778/0001-03 • NiRE 23201102021 - GdUet d »  
Coovocaçío da Reunlio Extraordinária de Sòcloa. Conrtdamo» 0* sócics aaArboroíc Êm jsW K&nentei tetoÒíiâfái» 
Itda ('Soc-odide") para a reonèáo exVaomrnúri» de sòdos que m  realizará, em primeira convocação, »»a Avenida 
Oor*> de Siuclar». o* 215. Melrul-a. FortálezaXIE, 60 126te00 (domWüo profissional ása âôctes José N x j r f  Utsw 
Froncleco Nasser o Mquot Nasaer Hása), no  d»a 27 da dozombro da 20l í  à* OíhOantín em primevr! chamada, 
e ás 09»i3Qmin, em sagunds chamada, cara deüõweçéò do Mgulnte: A  reunido garat admorcdnAnn roeibai-sa-á no 
andoroço pcoTisetonol dos sócos Jaeó Nessor Hitia, Frandsco No*5» ‘  Hisia a Miguel Nasser Hiáaa, uma vez quo ficará 
m a» cOmodo o datiocamefiio de todo» os participante», bam coma na mesma date. no mssmo tocai, e»n heráde poste>to» 
»  da pro»ente convocação, haverá raunlio oivaoroinárla de sócios da empresa Arfeoreto Entretenimento. Aü-noruçao 
n  Adinlnlitiaç6o Condcmtniai lida., que pceiul a noema composição tootetárifl desu Suctedode A pr«scnt* p>>ma<ra 
convocação cumpn> 0  disposto na Cláusula Sáfene, Parágrafo Primatas. do Contrato Social vigente da Sociedade, já 
que è  ofeiu.nía com met» da 08 (oito) dias da antecedánct» (. Pauta da Rcunlflo EWiaordinaria: n ) pisd.tò e dni.be>sr

«cr. HI«M...que otettafâQ. a ‘.autidada d tjm a ». gaiticipitcflaa gastaisjpjLdaaiala-aó;çio3, e est<?» concorrerão m  
igualdade da condições, raspeitada a ortíom de preferência prevteta no Parágrafo Prlmofro da Ctaueute Santa do Cortialo 
Oocial Na oportunidade, oa tócio» Jo M  Nasser Hitsa. Frandsoo Naaier Hissa e Miguel Nasser Hrssa apresaniwao 
oniaço ns^íiikiteote levamedo 6 4  p r ^ ^ e r t e d a  «m

«vaias, r o i r a 'c z : : » C E .c t o z c ít w o  do 3019. J w á ^ a * * a M ^ a ^ ^ o A ^ m ^ o a c 7 d ^ A r f c o ^ ^ ^ i e B ? d ^ n e n t o s  
tnicbliiário» Uda Francitco N a*»«r Hlata * Sócfo AdminieUádor dc Aroomio Emproandimonto* tmetJãa«os üdo. 
Mtgtwt Nasaar Hfsaa • Sõçío AdnmisVadoe <ta Arboreto Empreopdwerucs fmobiBártoí Uda

A rtio M o  Entieionlmonto, Atfmentaçío e Adminlatreçâo Condomlnlal Itda-CNP J n> 14 306 t03f00Oi-26 • N1R6 
2120*413271 - Edital do Convocação ds Reunião • Ertreordlnért» do Sócio». Convidamos os sócios da Aroomio 
Entretenimento. Atimanlaçâo a Admlmstraçâo CoodomWal U d ». ('Soctodadfl-) pare *  reunido extraordinária de sóctos que 
so maíixerd. em primada convocação, na Avenida Oaroo de Studarl, n.» 2t5. Moirote». Fort»!eaa/CE. 80.130-000 (domicãá 
prpfcwfonái dos tóçtoa José Nasauv Hissn Frandsco Nasser Hi«*a e Mípuel Ness»r Hl»*a) nt> dte 27 de dezemo-o do 
2019 ás JlhQOflWn em primeira chamada, e ôa tih30mm. em segundo chamada, pam daJihereçáo do «g uinte; AfttaniSo 
geral axtraordlnárie resliiar-se ô 00 9.ndoraço pressionai das íócioe Joaô Nnaser Hísse, Fra-icisca N-nsaer Mlsr-a *  Míqimi 
hessar Hissa. uma vez què fieswá w t  cômodo 0 destocamunto de todo* os participante», bam como na mesma date. no 
mesmo focal, em horário anterior ao dn presente co.-woeaçáa. haverá rounlfto oJdraor jfnárta d » soefoá da empresa Artxxma 
Emprrmndimenios imoDfliánat Uda.. que possui a mo*ma composição soctotár-a desta Sociodáde. A  preaonh? p * m # ê  
cThvocnçío aimpr» o «fisposto no Parágrafo Teroefrô do art 1.152 da Código C»v« Hmaitero. jé que 4 ofotuads com m a » 
da 96 (oito) «ia* de autocedáncte L Pauta du ReuniSo Extraordíriáifc». a) Utccutr e rioUti6ra( v m r . a fa  dkp n n ^r.-^ ^ n

termos da Cláusula Outeta dc Contrato 3odal Na opórtuntóarie. o » côctoe José H aée#  H.saa firariirteaj Nasaer Hissa 0 
i&9ué' Nasssr t <i»«a ápreeenuirio  balaço espectelmante' » vnntedo peite dele fim, cuja tetençáo 4 iSstruár 0 pr«Cd otertadá 
patos gtiotes soctei* posta» wn «nspombindeae; h) Póü2t M d o ij| ip ^ M f! .it í ld a i  riUfltas 3 < ^ s . d < ^ 6C K ^ . (2:.v.';.cr, 
tó£è.d̂ f4íiaJjR«fáCàô. dastes e jjacfetta.te &»
Üirtí!3f8.a JltCliaçtodiLauíSOWlâl F*Jf1«e<(PCÊ, 04 <k> dezembro dá 2019. Jo «á  Naéeer Hissa • SõeJo Admiri-airodí* <> 
Arfcôfftet Entrtionettehló. ASmôitteçáó ò AdmtoistieçJo CondoownUl Ittle. fiVoncl»co Nasser Mtoea • 8ódpAdfl*4Wadi# 
do Arbusto EntreteníiVièr.to. Awitentdçfto »  AdmtntstraçSo Coódomitiir»l Itdd Mlftuei Nes*er H itt e  • «ócio Arlminxtt .-híoí 
•to A rj^M o  Enirctenimnmo, A£m»ntaç>o q Adms.ii»V*ÇAq Condomto;»i Uda.
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