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TOMADA DE PREÇOS N° 2019.12.11.02CME

« M A Í W M U N W W U L B i;  #

EUSEBIC
0 POVO BEM R E P R E S E N T A ! O

CAMARA MUNICIPAL 
TOMADA DE PREÇOS N°
da Câmara de Eusébio-Ceará 
próximo dia 30 de dezembro 
Licitação da Câmara Municipa' 
Eusébio-CE, estará realizando 
contratação de prestação de 
Municipal de Eusébio, confo 
anexos do Edital, o qual se e: 
12h. Eusébio/CE, 12 de dezeml

DE EUSEBIO/CE -  AVISO DE LICITAÇÃO -  
2019.12.11.02CME. A Presidente da Comissão de Licitação 
torna público para conhecimento dos interessados que, no 
de 2019, às 10:30h, na sede da Comissão Permanente de 
de Eusébio, localizada na Avenida Eduardo Sá, 50, Centro, 

licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
serviços na área de recursos humanos junto a Câmara 
tme especificações contidas no Projeto Básico e demais 

ncontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 
bro de 2019. A Presidente da Comissão.

Avenlida Eduardo Sá, n? 50 -  Centro -  CEP 61.760-000 
Contato: +55 85 3260.1258/1158 

dusebio.ce.gov.br -  presidencia@cmeusebio.ce.gov.br 
i l .656.158/0101-00 -  Insc. Estadual n? 06.920.440-3 

Eusébio -  Ceará -  Brasil

mailto:presidencia@cmeusebio.ce.gov.br
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O  E S T A D O  Fortaleza, Ceará, Brasil « Sexta-feira, 13 de dezembro de 2019
Licitação. U  uroenaupr oe uaspesa oa üscrotana oe uunurà o funsino oó rnúruuipro uo 
Pontecoste fdz publicar o Extreto resumido do procaasu do JnexigibilicJada N° 2019,12.03.01 .IN. a 
oegulr: Objolo: Contratação da cantora Taty Girl paro aprew tação artística o animação musicai 
na foalividado alusiva ao Róveülon no Munidpiodu Pon tecos t». Fundamenta Legal: Capute inciso 
lll, do artigo 25 o parágrafo único do art 26, da Lei n° 8.666/93 o suas altcraçõos posteriores 
Favorecido: Taty Gi.i Gravações, Edições Musicais e Eventos U D A , CNP J nw 23.268.243/0001 
00. Valor da Contratação. RS 55.000,00 (Cinquenta * * cinco mil reais). Declaração do 
Inoxigibilidadu emitida polo Qrdenodor de Despesa dn Secretaria do Cultura e Turismo e ratificada 
peto Sr Josá Rágis Quintela Gomos. Pontecosto-CE. 12 do dezembro de 2019. Joaé ROgis 
Qulntola Gomos - Ordenador do Despesa da 8ocrotaría de Cultura o Turismo.____________

encònfráfa'aisposiçdoa<»lhtero.Wãáàs ô fcaitaiaã to m a u »d o H ro ç w ri'ü tw i^ iy ra fd rè n ia a  
prestação dn serviços de consultoria, acompanhamento e gerenciamento do licítaçbas e 
contratos da Câmara Municipal de Amontada, com abertura dos envelopes na data do 
30/12/2019 ás 08h00min. Outras InforniHçôos o aquisição do Edital os interessados deverão 
dirigir-se á Câmara Municipal de Amontada, sito a Rua Oona Maria 8o!o. 1311, Centro, 
Arnontoda - Cfc. no horário de OflhOQmin ãs 12h00min Amonlada -  C E . 12 do dôzombro d «  
2019. Gustavo Sozorra Guabiraba -Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Poder Judiciário do Entado do Ceará -  Comarca de Fortaioza - 27* Vara Cível (SEJUD 1o Grau). Rua
Desembargador Ftoriaoo Qenevkjos Mayalhae* n* ?20. Agua Fria - CEP 80.811 -630. Fone; (85) 3492.8450, 
Forlaieza-CE • E-moil: ?ür.77cvt-l@!jcc jus brFortateza. Eriítol de Citação (Prazo de 40 dias) -  Jucffça 
Gratuita. Processo n*: 0 174853-79.2O19.8Ofi.00Ol. Ciassa; UsucapíSo. Assumo: Usucapião Extraordinária. 
Requsronte: Môria de Fátima Mala UcárOa Milaoez Terceiro Tarceiroa a Eventuais Intoressados. Valor da 
Causo. R í 84.828.02. A üra. Mírian Portrj Moca Randal Pompeu, Juíza de Direito 27* Vara Cível (SEJUD t° 
Grau) da (Comarca dc Furtateza/CF, por nomeação legal, Fa2 Sabor aos que o prosenle Edital de Cítaçflo 
viram ou dele conhecimento tiverem, que por oarto da Maria rie Fátima Mala Uchôa Milanaz, brasileira, 
viúvo, do lar. RG n9 574 230 SSP-MG e CPF tf  061.199.563-87. residenle na Rua Clarindo Poroiro. rt* 1461 
Edson Queiroz, Fortaleza-CE. foi proposta uma nçáo de Usucapião. Por isso foi oxpodido a presente edital, 
com O ubjolivo de oue lhas Stf ia d c d o ^ r in  r> t!nml n:< n in e m  -inCaJt l, pwi ii portm im ü J i mutÇQPftrtl á a ü T
nornas no rogislro do imóvel compotente: ‘ Imóvel delimitado por um polígono Irregular, localizado no lade 
impar da Rua Clarindo Perníia. n* 1401, constituído por parto do loto 08 do Quadra 30 do lotoomento 
Jardim São Paulo. Bairro Edson Queiroz, fazandu esquina ao Oeste (lodo direito) com a Rua Firmo Ananás 
Cardoso, conformo plonta am anexo, apresentando as aequintc3 características, confrontaçOa». 
confinamos r* modidas: Ao Sul (bento) -  Do vértice V-1 com coordenadas UTM E:559295.0020, 
N:9.581.411,0080 u um ângulo interno do 95*2(753". confrontando com a Rua Clarindo Pereira no sentido 
Leste-Üosfe. mede-ae 12.4 Im aléo vórtice V-2. Ao Oeste (lado direito) -  Do vértice V-2 com coordenadas 
UTM E:559.282.6180, N.9.681.410.7600 o um ângulo Interno do 09*47,I6”. confrontando com a Rua 
Firmíno Ananiea Cardoso no sontido Sul-Norte. medo-srs 21.48m ató o vórtice V-3. Ao Norte (fúrvlos) -  Do 
Vórtico V-3 com coordonodas UTM E: 559.281,2300, N;9 501.432,1940 o um ângulo interno de 6Q°15'42“. 
confrontando com o propriedade de Edson Queiroz, no sontido Ooste-Loste moda-se 15,7lm até o vórtice 
V-1. Ao leste (lado osquerdo) -  Do vórtice V 4 com coordenadas UTM E, 559.295,3440. N; 9.581.425.3000 
e uni ângulo interno rie confrontando com a casa n* 1465 da Rua Clarindo Poralra, pwtencente

Sro. Mane toda 3anlas Souza, no sentido Norte-Sul mode-so 13.70m aié o vértice o V-1, fechando assim 
o poligonal" Por meio dor.to ficam citados os réus ausentes, incortos ou desconhecidos, além do eventuais 
!ntôfu96fldos e seus cònjugos, os que c3satíos forem, para. no prazo Improrrogável do 15 (quinze) dias, o 
contar do decurso do prazo da circulação deste odllnl, que é do 40 (quarenta) diâs, conlesterom n presonto 
açâo, sob pena dc não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos 
articulados pota parte autora (ãit. 344, do CPG) Ficando, ainda, advertirtos de que será nomeado curador 
especial oro caso de revelia (art. 257. IV. do CPC). E em observância aos artigos 248. § 3* o 259.1, rio CPG. 
foi expodidoO pmsente, que vai davidemonte assinado, Cumpm-oc, Fortnlezn/CE, em 21 do novembro dn 
2019. Mlrlan Porto Mota Rartdal Pompou »Juíza de Olrolto*.________ ________ _____________ ______

Estado do Coará -  Câmara Municipal rio E u s êb io -A viso  do Licitação -  Tomada do Preços Nn 
2019.12.11.01CME. APrasidentc da Comissão da Licitação da Câmara de Eusôbío - Ceará torna 
público para conhecimento dos interessados quo, no próximo dia 39 de dezembro de 2019, ás 
00:3011, na sede da Comissão Permanente do Licitação da Câmara Municipal do Eusóbío, 
localizada na Avanida Eduardo Sá. 50, Centro. fiusábio-CE, estará realizando licitação, na 
mortalidade Tomada de Preços, cujo objeto 6 a prestação do serviços oapecíalizados em 
onntabilklade pública o orientações na elaboração do demonstrativos exigidos pela IR F  (LC 
101/209) junto â Câmara Municipal Pb Eusébio, conforme ospecificaçôes contidas no Projeto 
Básico c demais anexos do Edital, o qual se encontra disponfvel no endereço acima, no horário do 
Ühàs 12h Euaéblo/CE,12de dezembro de 2019. ÀProsidente da Com issão._____________

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Eusébio -  Aviso de Licitação -  Tomada do Preços 
N*2019.12.11.Q2CVIE.APrQSidentuda Cornissanrin i h»  c , , iim  n ,
tui t td prtbllí ó pâfá cúnhQwmentn dos interessados que, no próximo dia 30 do dezembro de 2019. 
ás 10:30h. na sede da Comissflo Pemianonto de Licitação da Câmara Municipal du Eusébio, 
localizada na Avenida Eduardo Sá, $0, Centro, Eusébio-CE, estará realizando licitação, na 
modalidade Tomada de Preços, cujo objeto ò a contratação de prestação de serviços na área do 
recursos humanos junto a Câmara Municipal de Eusébio, conforme especificações contidas no 
Projeto Básico e domais anexos do Edital, o qual so encontra disponb/ol no endereço acima, no 
horário de 8h âs 12h. Eusébio/CE, 12 de dezem bro de 2019. À  Pretldonte 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. Objelo: Contratação do Instituição ou empresa para organização o 
realização do Concurso Público de provns o títulos para soleção de candidatos pare provimento 
de vagas do Município de Groalras-CF. conforme projeto básico. Após avaliação do recurso 
interposto pula Empresa Associação de Ensino Suporior Santa Te«ezinha/Facu|dado do 
Ciências de Timbnúba. contra a fase de habilitação, a C P I decidiu manter a Inabílitaçfio da 
Empresa Associação de Enfsinó Superior Santa Terozhihe/Feculdnde doCiônclas do Timbaúba. 
posição acompanhada por ato do Ordenador de Oeaposas da Socretsria de Administração, 
Finanças e Controle do Município de Groairas Dossiês frnnquoados par» vistas no endereço 
Rua Vareador Marcolino Olavo. 770. Centra, Grouírás-Coará. Abertura das Praposlas rio Preço 
aurá dia 17 de Dezembro do 2019, âs Ü9;30h, no endereço rotrumóueiortado. Óro.ilras-Co, 13 
do Oozmnbro de 2618. Weslley Rodrigues Feijão» Presidente da C P L .___ _____

- . _  --------
n lavist>K* Ca MCTrtW* p0t?!ia» do canp/a • vord» da* lojii» do fidifício P.vvfluaçu. cookxni» a 3* Aaxxia F»r,\ir«; Ou ' 
idea*» quo nfio pxlertm  oxnpanjoor na data * no ho/ário rnwcadoa pudarfcj v> lítn r  tvfxazint* por proc^adort.-* 
dôvManvww ccoííUddaa ohové» do ouKvg* da n-.wxlafo. com «iparificaçAo px<*c.!»e <foi ooderor, o  dc* A t »  autorizado*, 
rai# (ncirvmenio davurá ser invado a r-jlatro juntamorve cum a «to da respectiva rauniía Lncootrc-se i  cfcs<x>*^Ls do* 

na *c-dc da SiXtodada. toda .1 iJccumentaçâo paitineme i  rootoris t»nstania de Or>iam do Oia ceat* Rpv .hAo  0 0  
P-ócio*. rcnata/ai/Ce. 05 do d*/cm0ra tfo 2019 AOoVo Blctiocrtef Neto -  Admini rtwdof

Arborcto Cmpreandlmeníoa tmoWUártoa U d a  -  CN P J n» <58 013 775/0301-03 • NiRE 23201*02021 - F i itR  <m 
Convocação da RaonUo Eatraordloérla de Sócio*. Conridâinos os sécics aa ArtxirdR Emproonduriontos Jntooi/.fi-Kio 
LUSit CSociodsda*) paro a reunJJo «aVaonjinód* de sódos que se roaüzafà. em primeiro convocação, na Avanirfa 
Qi)<9o lic 0 * 215. MelrolíS. Fortatoza/CE, 80 1204)00 (dcmlcliio profissional áos ííseto* .'Oaé Nasscr Htcw
Francisco Nasser Hlsea o Mtguoi Nasaer Hase). no dto 27 d »  dozofobro de 201» 4* 09n0C.-tün em urimetos chemoda. 
e .1? OSliíOrran, tru  segurda ctormade. para d»6ooraç9o do soçuínlft A  reunido ge/at *xlr»ord>nériii rosto it  oo -i r.0 
•edoraço ptofutkwnt dos sóctos Jasô Nessor Hi**a. Francisco Nasser Htsia e Miguel Nasser Hieza, Ume vez qwe Fc.Tr;) 
ma;* cômodo o deslocamento de lodo* 0 * participemos, bem coma na mesme data. no mesmo tocai. e»n ncrâdc postorto» 
so da presento convocação, naverí leonllo exveordinárlB 0o aôclo» da amwesa /Vboreto entretenimento. Aümeruçaa 
0  Aámlnlíi/açâo Condomlniai laia., que poeayl a r»6 m a  compoatçSo eoctotârie desla Soctedad» A presente p»-me<r* 
convocação compn) 0  dtspoíto na Cláusula Sétime, Parâqra/o PrtmaSro. do ConValo Social v^enle d i  «o c<«J«ia . pi 
rju« e otolujdA com mau d* 08 (oito) dias da antecedência 1. Pauta oa Reunlflo £xtrao.-<finarte: a) Oi^ i f e a  df^be^ar

bLtt4siJiliMx_aufl.otetjarâo^auüdadfl iRLJuat ttartáJoxcOfla ssa M ajo id íaM S S S re^é síi co!l»rJeSa,!m 
igualdade da cond^ôes. rpipaftada a ordom de preferência crevteU no PerJyrafo Primeiro da Ctausuto Sexta do Ccnbato 
Social Na oportontoade. o* íôdo* Jo*4 Nas*«r h i*m . Frandsoo Naaser Híssa e Mkiuei Nnsser M u s  a a ^ o ta d to . 
Balaço nspecialr.ynte levamg.V, nara «tia  fim m !■  ImI íh - éiv n 11 j iw *  A b . . 1 „ U - T ------------------ - f ............ ...
TJTOlOTããên
«vciflS. r o»ra!eza<CE. 04 dt dozc-mbro de 201». Joeé Na**«r Hteee -  Sócio Adrnlnritreáof da Arbvtto Çmpreandlmentoa 
(niotelltrtoa Uda Francieco N rtw r Hte«a -  SOOo Admtotelffiilor de Aroornto Êmproeodínwnto* imottHi».-** Lide. 
Mltiuot Na**ar Ui»*a - Sou» Adn;irKsvador da/Vboreio Empreendimentos imobaidno* Uda

ArpoM o Enbeienlrmmto, AUmenteçâo e Admlntetraçla Condomlnlal LW a-CNPJ iy> 14 308 103/0001-28 - N1R6 
212QK13271 - FdlUI de Convocação da Reunião • Extraordinária de Sócio*. Convidamos os sócios dn Arpando 
F.rnr*ten!mep.to. AWneníaçâo e tominMCM&o CondomWel Uda. ('Soctedatoeq para a reunião extraordinária do sócios <nio 
*0 resinar ft. *ni primara ccnvocoção. na Avenida Oafflo de Studart, 0. »  215. Mo-reto*. Fonsleia/CE. 80.120-000 {d o r  í b o  
wofiwlcnm dos sóctoa José N*s*or Hissa. Fr«ntísc0 Naisflf H riía  e Miguel Ress*r Ml*«a). nt> dto 27 de dezeme-o do 
2013 as llnOOmto cm primeira chamada, e êa 1lh30mm. em segunda chamada, paro dalibereçOO dn sea^nle A»mtoi*o 
geral extracafinórió reduar-se é fio endoraço «©fiSêtonal das sócioe José Nussér Hi«*e, Francisco Nnaaer H l » a  «  teajunt 
Ner-sar Missa, uma vez que fic»á  mais c õ rvxh  o  drotocamonto de lodo* os participante», &am c w w  na mesma dato. nó 
mesn» local, em horãito amador « 0  da presente convocação, ftoverã reunlflo ortfaor-jtoérl* dn sóóloá (to emprese Arbo;ma 
Fmpreonoimenlos toVíDffiflrtoi Uoe . que postul a moema compOílção socteteria 3e*u 9oci*d<»de. A  p/ea<>hto prtmoi<a 
c-jn/ocação aimpm o <fspo»ío nc Parágrafo Teroolrô do art. i.152 do CCdlgo Ch-B tírMi|*ro. jã que 4 otoiuarls com mote 
to  M(S»to! i. pw «  tk lt e a n o , b M o i d in l i u . »  U B iu a -« j M a a L K M & t a « if i a n is it t w S Q

----------------------------------------------------- --------------------------------------------------4 «HIM  CUrtCOrrérfiO Élrt kJuaWfldn <19 0OOdlÇÓO* 1» to OCO. nos
teimo* da Ciiu*«!3 0\:;nta dc Coniraio 3ootet Na opórtunWafto, 0 * sôdoé Ja*ã N iw o r  Francisco Nasser Mis;;., narri Nasser Him o  OprflMnlarCte balBÇO aspectolm anie levontedo «ele fim, cuja Mtertâla 4 IftMroar 0  p<«Có ofertado

• guetes socioi* pòsfa, em tosponHaiidada; W P<HJaiW.íMlW^W.aftfijlai iM flW  S U M i  
— ejLãx<m4ijmi.Amm\rwL£2to. rw
______ljffieiiactoâ4au«ífl>tóil F o t W a l^ e ,  0e «to «feirembfo ds 20(9. Jo «e  Naíeer (lis ta  • SôctoAdminiííradto to
ArfcWHo Emr«nn»nenfo. Alimóittsição oAdmfni*trfr;3o Condónumjf U la  Froncl*co Nasser Mlsefi • 8óc«A«fmir;=lt.HÍ<^ 
doArbumto ChbetergflteRte. AtetoMaçã» «  AdmtnwrflçSa Ccndómímai ttda. Mip«.«*i Nes*er H i«? «  * fiõrxoAdmintsii.vto. 
dp ArbuiNo Emrctorwnnnló, AEmnntaçso eAdflfióhtfeçãg Condo,-riniai Uda.
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