
SECRETARIA DA GESTÃO

PORTARIA Nº 635/2012-SG - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais, conforme delegação de competência 
conferida pela alínea “d”, do Art. 1º da Lei Municipal nº. 572 de 10 de 
Fevereiro de 2005, tendo em vista o que consta no processo                
nº 0654512 da Procuradoria Geral do Município. RESOLVE: 
Conceder, nos termos do Art. 104, da Lei Municipal nº. 038 de 15 de 
dezembro de 1992, a (o) servidor (a) JOÃO ALISON FELIX DE 
SOUSA, ocupante do cargo de Digitador, Matrícula Nº. 9249, lotado 
na Secretaria da Gestão deste Município, a LICENÇA PRÊMIO, 03 
(três) meses, referente ao período aquisitivo de 01 de junho de 2001 à 
01 de junho de 2006, a que faz jús, à ser gozada no período de 10 de 
setembro 2012 à  08 de dezembro de 2012. Publique-se, Registre-se e 
Cumpra-se. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de setembro de 2012. JOSÉ 
ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 637/2012-GP - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso “VII” Art. 5º da 
Lei Municipal nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, em consonância com 
o Art. 62 §  1º da Lei 038/92, c/c o  Decreto nº 891 de 30 de novembro 
de 2006. RESOLVE: 1º - Designar a Sr.ª JEOVÂNIA MARIA 
GOERSCH ANDRADE ARAGÃO, Presidente da Fundação de Ação 
Social, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, para participar da 
Capacitação do Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo 
do Trabalho – Acessuas e execução de prestação de contas no STDS, 
no dia 27 de agosto de 2012. 2º - Atribuir a mesma ½ (meia) diária, no 
valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para despesas de custeio. 
Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Saúde e Ação Social, em 27 
de agosto de 2012. JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da 
Gestão.

PORTARIA Nº 638/2012-GP - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso “VII” Art. 5º da 
Lei Municipal nº 572 de 10 de fevereiro de 2005, em consonância com 
o Art. 62 §  1º da Lei 038/92, c/c o  Decreto nº 891 de 30 de novembro 
de 2006. RESOLVE: 1º - Designar a Sr.ª JEOVÂNIA MARIA 
GOERSCH ANDRADE ARAGÃO, Presidente da Fundação de Ação 
Social, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, para participar da 
Reunião Ordinária da CIB/CE, no dia 31 de agosto de 2012. 2º - 
Atribuir a mesma ½ (meia) diária, no valor de R$ 75,00 (setenta e 
cinco reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. 
Secretaria da Saúde e Ação Social, em 31 de agosto de 2012. JOSÉ 
ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 641/2012-GP - O SECRETÁRIO DA GESTÃO, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso “V”, Art. 5º da 
Lei Municipal nº 572 de 10 de fevereiro de 2005 em consonância com 
o Art. 62 § 1º da Lei 038/92, c/c o Decreto nº 891 de 30 de novembro de 
2006, .   RESOLVE:  1º - Designar ao Sr. LUIS CLAUDIO 
COUTINHO RODRIGUES, Fiscal Superior de Tributos, lotado na 
Secretaria da Gestão, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, para 
tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, nos dias 30 e 31 de 
agosto de 2012. 2º - Atribuir ao mesmo 01 (uma) diária e ½ (meia), 
totalizando no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), para 
despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. Secretaria da Gestão, 
em 30 de agosto de 2012. JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário 
da Gestão.

PORTARIA Nº 642/2012-SG - O SECRETÁRIO DO ESPORTE E 
JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
inciso o ”XV” Art. 5º da Lei Municipal nº. 572 de 10 de fevereiro de 
2005, em consonância com o Art. 62 § 1º da Lei  038/92, c/c o Decreto 
nº. 891 de 30 de novembro de 2006. RESOLVE: 1º - Designar ao Sr. 
EUGÊNIO PARCELI SAMPAIO SILVEIRA, Secretário do Esporte e 

Juventude, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de 
participar do Congresso Técnico da Etapa Estadual das Olimpíadas 
Escolares do Ceará – Etapa 15 a 17 anos, no dia 17 de setembro de 
2012. 2º - Atribuir ao mesmo 01 (uma) diária, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais), para despesas de custeio. Cientifique-se e cumpra-se. 
Secretaria do Esporte e Juventude, em 17 de setembro de 2012. JOSÉ 
ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.

PORTARIA Nº 647/2012-SG - O SECRETÁRIO DO ESPORTE E 
JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
inciso o ”XV” Art. 5º da Lei Municipal nº. 572 de 10 de fevereiro de 
2005, em consonância com o Art. 62 § 1º da Lei  038/92, c/c o Decreto 
nº. 891 de 30 de novembro de 2006.  RESOLVE:  1º - Designar ao Sr. 
EUGÊNIO PARCELI SAMPAIO SILVEIRA, Secretário do Esporte e 
Juventude, para se deslocar à cidade de Fortaleza/CE, a fim de 
participar da Etapa Estadual das Olimpíadas Escolares do Ceará – 
Etapa 15 a 17 anos, nos dias 20,21,22 e 23 de setembro de 2012. 2º - 
Atribuir ao mesmo 04 (quatro) diárias, no valor de R$ 200,00 
(duzentos reais) cada, para despesas de custeio. Cientifique-se e 
cumpra-se. Secretaria do Esporte e Juventude, em 20 de setembro de 
2012.  JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA - Secretário da Gestão.

ATO Nº 11.059/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, 
II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº. 572 de 10 de 
fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo 
de aposentadoria por Tempo de Serviços junto ao Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS do (a) Sr. (a) ZENEIDE CAMPOS DE 
AGUIAR, do cargo Efetivo de Zeladora - Matrícula 1924, na data de 
31/08/2012, lotada na Secretaria da Educação deste Município, 
conforme número do benefício (1599458249) iniciado em 
02/07/2012. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 08 de agosto de 2012. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - 
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.

ATO Nº 11.071/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, 
II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº. 572 de 10 de 
fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo 
de aposentadoria Especial junto ao Instituto Nacional de Seguro 
Social - INSS do (a) Sr. (a) LUCIMA RIBEIRO PORTELA, do cargo 
Efetivo de Regente Auxiliar de Ensino I – Matrícula 1963, na data de 
31/08/2012, lotada na Secretaria da Educação deste Município, 
conforme número do benefício (1599459237) iniciado em 
09/07/2012. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de agosto de 2012. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - 
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE - Secretário da Educação.

ATO Nº 11.072/2012-GP - O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 66, 
II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal Nº. 572 de 10 de 
fevereiro de 2005, RESOLVE: Conceder o desligamento por motivo 
de aposentadoria por Tempo de Serviços junto ao Instituto Nacional de 
Seguro Social - INSS do (a) Sr. (a) VERALUCE DO NASCIMENTO 
SILVA, do cargo Efetivo de Regente Auxiliar de Ensino 3 – Matrícula 
3183, na data de 31/08/2012, lotada na Secretaria da Educação deste 
Município, conforme número do benefício (1604050524) iniciado em 
24/07/2012. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES 
FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 10 de agosto de 2012. JOSÉ 
CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO - Prefeito Municipal - 
JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE -  Secretário da 
Educação.
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Termo de Homologação - MAPA:

– “Termo de Homologação de Loteamento Urbanístico referente à 
alteração do Loteamento JATOBÁ RESIDENCE”.  – “opinamos pela 
homologação da alteração do Loteamento JATOBÁ RESIDENCE, 
objeto do R. 03 da Matrícula nº 299, do Cartório da 2ª Zona de Registro 
de Imóveis desta Cidade, podendo assim ser publicado conforme Projeto 
apresentado a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente e parecer da Procuradoria Geral do Município de 
Sobral”. - Com a referida alteração, o Loteamento denominado JATOBÁ 
RESIDENCE, passa a ser constituído de 54 Quadras Loteadas, 
numeradas de 1 a 54; 2.642 Lotes, 53 Ruas, numeradas de 1 a 52 e, uma 
Rua de Contorno, 6 Avenidas, denominadas de A a F, 12 Áreas Verdes; 4 
Áreas de Preservação Permanente, 6 Praças, 3 Áreas Institucionais e 1 
Fundo de Terra Pública, distribuídas da seguinte maneira: QUADRA 01 
– não alterada, de formato irregular com uma área total de 10.949,69m² 
(dez mil novecentos e quarenta e nove vírgula sessenta e nove metros 
quadrados); QUADRA 02 – não alterada, mas em virtude do 
desmembramento aprovado anteriormente, tem a seguinte descrição: 
TERRENO DESMEMBRADO, de formato irregular, com uma área 
total de 233,64m² (duzentos e trinta e três vírgula sessenta e quatro 
metros quadrados), objeto da Matrícula nº 3.088 (três mil e oitenta e 
oito); TERRENO REMANESCENTE, de formato irregular, com uma 
área total de 19.019,52m² (dezenove mil e dezenove vírgula cinquenta e 
dois metros quadrados), objeto da Matrícula nº 3.089 (três mil e oitenta e 
nove); QUADRA 03 – não alterada, de formato irregular, com uma área 
total de 20.291,17m² (vinte mil duzentos e noventa e um vírgula 
dezessete metros quadrados), objeto da Matrícula nº 2.857 (dois mil 
oitocentos e cinquenta e sete), já transferida para o FUNDO DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR; QUADRA 04 – não 

alterada, de formato irregular, com uma área total de 10.316,54m² (dez 
mil trezentos e dezesseis vírgula cinquenta e quatro metros quadrados), 
objeto da Matrícula nº 2.856 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis), já 
transferida para o FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – 
FAR; QUADRA 05 – de formato irregular, com uma área total de 
9.796,90m² (nove mil setecentos e noventa e seis vírgula noventa metros 
quadrados), composta de 53 lotes; QUADRA 06 – de formato irregular, 
com uma área total de 10.625,90m² (dez mil seiscentos e vinte e cinco 
vírgula noventa metros quadrados), composta de 63 lotes; QUADRAS 
07 – de formato irregular, com uma área total de 8.295,20m² (oito mil 
duzentos e noventa e cinco vírgula vinte metros quadrados), composta de 
49 lotes; QUADRA 08 – de formato irregular, com uma área total de 
6.212,95m² (seis mil duzentos e doze vírgula noventa e cinco metros 
quadrados), composta de 35 lotes; QUADRA 09 – de formato irregular, 
com uma área total de 9.102,33m² (nove mil cento e dois vírgula trinta e 
três metros quadrados), composta de 57 lotes; QUADRA 10 – de formato 
irregular, com uma área total de 12.351,80m² (doze mil trezentos e 
cinquenta e um vírgula oitenta metros quadrados), composta de 76 lotes; 
QUADRAS 11 – de formato irregular, com uma área total de 5.347,63m² 
(cinco mil trezentos e quarenta e sete vírgula sessenta e três metros 
quadrados), composta de 31 lotes; QUADRA 12 – de formato irregular, 
com uma área total de 5.919,64m² (cinco mil novecentos e dezenove 
vírgula sessenta e quatro metros quadrados), composta de 34 lotes; 
QUADRA 13 – de formato irregular, com uma área total de 11.230,68m² 
(onze mil duzentos e trinta vírgula sessenta e oito metros quadrados), 
composta de 71 lotes; QUADRA 14 – de formato irregular, com uma área 
total de 10.455,23m² (dez mil quatrocentos e cinquenta e cinco vírgula 
vinte e três metros quadrados), composta de 65 lotes; QUADRAS 15 – de 
formato irregular, com uma área total de 8.340,29m² (oito mil trezentos e 
quarenta vírgula vinte e nove metros quadrados), composta de 52 lotes; 
QUADRA 16 – de formato irregular, com uma área total de 9.207,55m² 
(nove mil duzentos e sete vírgula cinquenta e cinco metros quadrados), 
composta de 55 lotes; QUADRAS 17 – de formato irregular, com uma 
área total de 11.473,45m² (onze mil quatrocentos e setenta e três vírgula 
quarenta e cinco metros quadrados), composta de 64 lotes; QUADRA 18 
– de formato irregular, com uma área total de 8.847,24m² (oito mil 
oitocentos e quarenta e sete vírgula vinte e quatro metros quadrados), 
composta de 53 lotes; QUADRAS 19 – de formato irregular, com uma 
área total de 5.005,43m² (cinco mil e cinco vírgula quarenta e três metros 
quadrados), composta de 30 lotes; QUADRA 20 – de formato irregular, 
com uma área total de 8.418,12m² (oito mil quatrocentos e dezoito 
vírgula doze metros quadrados), composta de 45 lotes; QUADRAS 21 – 
de formato irregular, com uma área de 13.713,65m² (treze mil setecentos 
e treze vírgula sessenta e cinco metros quadrados), composta de 80 lotes; 
QUADRA 22 – de formato irregular, com uma área total de 12.739,39m² 
(doze mil setecentos e trinta e nove vírgula trinta e nove metros 
quadrados), composta de 80 lotes; QUADRA 23 – de formato irregular, 
com uma área total de 6.681,85m² (seis mil seiscentos e oitenta e um 
vírgula oitenta e cinco metros quadrados), composta de 36 lotes; 
QUADRA 24 – de formato irregular, com uma área total de 4.312,78m² 
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quinhentos e cinquenta e quatro vírgula setenta e oito metros quadrados); 
ÁREA VERDE – com uma área total de 254.598,00m² (duzentos e 
cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito metros quadrados); 
ÁREA INSTITUCIONAL – com uma área total de 60.600,92m² 
(sessenta mil seiscentos vírgula noventa e dois metros quadrados); 
PRAÇAS – com uma área total de 19.743,43m² (dezenove mil setecentos 
e quarenta e três vírgula quarenta e três metros quadrados); FUNDO DE 
TERRAS – com uma área total de 57.459,64m² (cinquenta e sete mil 
quatrocentos e cinquenta e nove vírgula sessenta quatro metros 
quadrados); ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – com uma 
área total de 126.637,52m² (cento e vinte e seis mil seiscentos e trinta e 
sete vírgula cinquenta e dois metros quadrados); ÁREA VERDE 1 – de 
formato irregular, com uma área total de 992,81m² (novecentos e 
noventa e dois vírgula oitenta e um metros quadrados); ÁREA VERDE 2 
– de formato irregular, com uma área total de 37.497,11m² (trinta e sete 
mil quatrocentos noventa e sete vírgula onze metros quadrados); ÁREA 
VERDE 3 - de formato irregular, com uma área total de 31.695,06m² 
(trinta e um mil seiscentos e noventa e cinco vírgula seis metros 
quadrados); ÁREA VERDE 4 - de formato irregular, com uma área total 
de 115.217,04m² (cento e quinze mil duzentos e dezessete vírgula quatro 
metros quadrados); ÁREA VERDE 5 - de formato irregular, com uma 
área total de 1.543,19m² (mil quinhentos e quarenta e três vírgula 
dezenove metros quadrados); ÁREA VERDE 6 - de formato irregular, 
com uma área total de 21.685,15m² (vinte e um mil seiscentos e oitenta e 
cinco vírgula quinze metros quadrados); ÁREA VERDE 7 - de formato 
irregular, com uma área total de 15.887,93m² (quinze mil oitocentos e 
oitenta e sete vírgula noventa e três metros quadrados); ÁREA VERDE 8 
- de formato irregular, com uma área total de  7.762,20m² (sete mil 
setecentos e sessenta e dois vírgula vinte metros quadrados); ÁREA 
VERDE 9 - de formato irregular, com uma área total de 17.577,45m² 
(dezessete mil quinhentos e setenta e sete vírgula quarenta e cinco metros 
quadrados); ÁREA VERDE 10 - de formato irregular, com uma área total 
de 1.256,64m² (mil duzentos e cinquenta e seis vírgula sessenta e quatro 
metros quadrados); ÁREA VERDE 11 - de formato irregular, com uma 
área total de 2.413,83m² (dois mil quatrocentos e treze vírgula oitenta e 
três metros quadrados); ÁREA VERDE 12 - de formato irregular, com 
uma área total de 1.069,59m² (mil e sessenta e nove vírgula cinquenta e 
nove metros quadrados); ÁREA INSTITUCIONAL 1 – em virtude da 
alteração, foi dividido em duas partes, a primeira parte da ÁREA 
INSTITUCIONAL 1, objeto da Matrícula nº 2.896, de formato irregular, 
com uma área total de 1.891,62m² (mil oitocentos e noventa e um vírgula 
sessenta e dois metros quadrados); a segunda parte da ÁREA 
INSTITUCIONAL 1, objeto da Matrícula nº 2.897, de formato irregular, 
com  uma área total de 2.921,12m² (dois mil novecentos e vinte e um 
vírgula doze metros quadrados); ÁREA INSTITUCIONAL 2 – de 
formato irregular, com área total de 28.513,38m² (vinte e oito mil 
quinhentos e treze vírgula trinta e oito metros quadrados); ÁREA 
INSTITUCIONAL 3 – de formato irregular, com uma área total de 
27.274,80m² (vinte e sete mil duzentos e setenta e quatro vírgula oitenta 
metros quadrados); ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 1 - de 
formato irregular, com uma área total de 15.177,39m² (quinze mil cento e 
setenta e sete vírgula trinta e nove metros quadrados); ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE 2 - de formato irregular, com uma 
área total de 50.517,53m² (cinquenta mil quinhentos e dezessete vírgula 
cinquenta e três metros quadrados); ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE 3 - de formato irregular, com uma área total de 
43.713,26m² (quarenta e três mil setecentos e treze vírgula vinte e seis 
metros quadrados); ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 4 - de 
formato irregular, com uma área total de 17.229,34m² (dezessete mil 
duzentos e vinte e nove vírgula trinta e quatro metros quadrados); 
PRAÇA 1 – de formato irregular, com uma área total de 2.268,28m² (dois 
mil duzentos e sessenta e oito vírgula vinte e oito metros quadrados); 
PRAÇA 2 – de formato irregular, com uma área total de 7.451,53m² (sete 
mil quatrocentos e cinquenta e um vírgula cinquenta e três metros 
quadrados); PRAÇA 3 – de formato irregular, com uma área total de 
2.112,39m² (dois mil cento e doze vírgula trinta e nove metros 
quadrados); PRAÇA 4 – de formato irregular, com uma área total de 
5.410,14m² (cinco mil quatrocentos e dez vírgula catorze metros 
quadrados); PRAÇA 5 – de formato irregular, com uma área total de 
2.071,05m² (dois mil e setenta um vírgula cinco metros quadrados); 
PRAÇA 6 – de formato irregular, com uma área total de 430,04m³ 
(quatrocentos e trinta vírgula quatro metros quadrados).  Com a referida 
alteração, as Quadras hipotecadas em favor do Município de Sobral de 
nºs 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e, 26, passam a ter a 
seguinte descrição:  

(quatro mil trezentos e doze vírgula setenta e oito metros quadrados), 
composta de 25 lotes; QUADRA 25 – de formato irregular, com uma área 
total de 5.681,45m² (cinco mil seiscentos e oitenta e um vírgula quarenta 
e cinco metros quadrados), composta de 30 lotes; QUADRA 26 – de 
formato irregular, com uma área total de 5.656,23m² (cinco mil 
seiscentos e cinquenta e seis vírgula vinte e três metros quadrados), 
composta de 34 lotes; QUADRA 27 – de formato irregular, com uma área 
total de 7.962,77m² (sete mil novecentos e sessenta e dois vírgula setenta 
e sete metros quadrados), composta de 50 lotes; QUADRA 28 – de 
formato irregular, com uma área total de 4.928,85m² (quatro mil 
novecentos e vinte e oito vírgula oitenta e cinco metros quadrados), 
composta de 30 lotes; QUADRA 29 – de formato irregular, com uma área 
total de 9.462,80m² (nove mil quatrocentos e sessenta e dois vírgula 
oitenta metros quadrados), composta de 56 lotes; QUADRA 30 – de 
formato irregular, com uma área total de 9.428,90m² (nove mil 
quatrocentos e vinte e oito vírgula noventa metros quadrados), composta 
de 58 lotes; QUADRA 31 – de formato irregular, com uma área total de 
7.738,99m² (sete mil setecentos e trinta e oito vírgula noventa e nove 
metros quadrados), composta de 47 lotes; QUADRA 32 – de formato 
irregular, com uma área total de 8.048,52m² (oito mil e quarenta e oito 
vírgula cinquenta e dois metros quadrados), composta de 49 lotes; 
QUADRA 33 – de formato irregular, com uma área total de 7.161,52m² 
(sete mil cento e sessenta e um vírgula cinquenta e dois metros 
quadrados), composta de 43 lotes;  QUADRA 34 – de formato irregular, 
com uma área total de 12.103,82m² (doze mil cento e três vírgula oitenta 
e dois metros quadrados), composta de 72 lotes; QUADRA 35 – de 
formato irregular, com uma área total de 10.215,80m² (dez mil duzentos 
e quinze vírgula oitenta metros quadrados), composta de 57 lotes; 
QUADRA 36 – de formato irregular, com uma área total de  10.575,87m² 
(dez mil quinhentos e setenta e cinco vírgula oitenta e sete metros 
quadrados), composta de 59 lotes; QUADRA 37 – de formato irregular, 
com uma área total de 8.964,12m² (oito mil novecentos e sessenta e 
quatro vírgula doze metros quadrados), composta de 55 lotes; QUADRA 
38 – de formato irregular, com  uma área total de  4.916,87m² (quatro mil 
novecentos e dezesseis vírgula oitenta e sete metros quadrados), 
composta de 29 lotes; QUADRA 39 – de formato irregular, com uma área 
total de 9.380,72m² (nove mil trezentos e oitenta vírgula setenta e dois 
metros quadrados), composta de 57 lotes; QUADRA 40 – de formato 
irregular, com uma área total de 7.713,85m² (sete mil setecentos e treze 
vírgula oitenta e cinco metros quadrados), composta de 46 lotes; 
QUADRA 41 – de formato irregular, com uma área total de 8.858,72m² 
(oito mil oitocentos e cinquenta e oito vírgula setenta e dois metros 
quadrados), composta de 57 lotes; QUADRA 42  - de formato irregular, 
com uma área total de 9.121,67m² (nove mil cento e vinte e um vírgula 
sessenta e sete metros quadrados), composta de 56 lotes; QUADRA 43 - 
de formato irregular, com uma área total de 5.584,88m² (cinco mil 
quinhentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e oito metros quadrados), 
composta de 35 lotes; QUADRA 44 - de formato irregular, com uma área 
total de 9.341,49m² (nove mil trezentos e quarenta e um vírgula quarenta 
e nove metros quadrados), composta de 57 lotes; QUADRA 45 - de 
formato irregular, com uma área total de 12.001,61m² (doze mil e um 
vírgula sessenta e um metros quadrados), composta de 72 lotes; 
QUADRA 46 - de formato irregular, com uma área total de 9.256,85m² 
(nove mil duzentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e cinco metros 
quadrados), composta de 60 lotes; QUADRA 47 - de formato irregular, 
com uma área total de 9.880,52m² (nove mil oitocentos e oitenta vírgula 
cinquenta e dois metros quadrados), composta de 62 lotes; QUADRA 48  
- de formato irregular, com uma área total de  9.338,13m² (nove mil 
trezentos e trinta e oito vírgula treze metros quadrados), composta de 57 
lotes; QUADRA 49 -  de formato irregular, com uma área total de  
11.565,47m² (onze mil quinhentos e sessenta e cinco vírgula quarenta e 
sete metros quadrados), composta de 72 lotes; QUADRA 50 - de formato 
irregular, com uma área total de  7.062,12m² ( sete mil e sessenta e dois 
vírgula doze metros quadrados), composta de 44 lotes; QUADRA 51 - de 
formato irregular, com uma área total de  8.381,81m² (oito mil trezentos 
e oitenta e um vírgula oitenta e um metros quadrados), composta de 53 
lotes; QUADRA 52 – de formato irregular, com uma área total de 
11.320,50m² (onze mil trezentos e vinte vírgula cinquenta metros 
quadrados), composta de 73 lotes; QUADRA 53 – de formato irregular, 
com uma área total de 10.313,17m² (dez mil trezentos e treze vírgula 
dezessete metros quadrados), composta de 65 lotes e; QUADRA 54 – de 
formato irregular, com uma área total de 9.599,74m² (nove mil 
quinhentos e noventa e nove vírgula setenta e quatros metros quadrados), 
composta de 53 lotes; SISTEMA VIÁRIO ( referente às fases 02, 03, 04, 
05 e 06) – com uma área total de 590.554,78m² (quinhentos e noventa mil 
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mil, quatrocentos e vinte e oito vírgula noventa metros quadrados) e, a 
abertura de uma via projetada de denominação; Rua 15. QUADRA 13, 
Objeto da Matrícula No 3.252 (três mil duzentos e cinquenta e dois), 
referente a 2ª hipoteca em favor do Município de Sobral, do Cartório da 
2ª Zona Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, 
com uma área total de 22.575,05m² (vinte e dois mil, quinhentos e setenta 
e cinco vírgula cinco metros quadrados), foi dividido em duas quadras de 
no (17), com uma área de 11.473,45m² (onze mil, quatrocentos e setenta 
e três vírgula quarenta e cinco metros quadrados), e quadra no (18), com 
uma área de 8.847,24m² (oito mil, oitocentos e quarenta e sete vírgula 
vinte e quatro metros quadrados) e, a abertura de uma via projetada de 
denominação; Rua 08. QUADRA 14, Objeto da Matrícula No 3.253 (três 
mil duzentos e cinquenta e três), referente a 2ª hipoteca em favor do 
Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da 
Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com uma área total de 
17.927,66m² (dezessete mil, novecentos e vinte e sete vírgula sessenta e 
seis metros quadrados), foi dividido em duas quadras de no (19), com 
uma área de 5.005,43m² (cinco mil e, cinco vírgula quarenta e três metros 
quadrados), e quadra no (20), com uma área de 8.418,12m² (oito mil, 
quatrocentos e dezoito vírgula doze metros quadrados), uma praça de no 
(03), com uma área de 2.112,39m² (dois mil, cento e doze vírgula trinta e 
nove metros quadrados) e, a abertura de duas vias projetadas de 
denominação; Rua 14 e, Rua 34. QUADRA 15, Objeto da Matrícula No 
2.852 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois), referente a 1ª hipoteca em 
favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da 
Circunscrição de Sobral/Ce:  De formato irregular, com uma área total de 
29.926,26m² (vinte e nove mil, novecentos e vinte e seis vírgula vinte e 
seis metros quadrados), foi dividido em duas quadras de no (21), com 
uma área de 13.713,65m² (treze mil, setecentos e treze vírgula sessenta e 
cinco metros quadrados), e quadra no (22), com uma área de 
12.739,39m² (doze mil, setecentos e trinta e nove vírgula trinta e nove 
metros quadrados), uma praça de no (06), com uma área de 430,04m² 
(quatrocentos e trinta vírgula quatro metros quadrados) e, a abertura de 
uma via projetada de denominação; Rua 37.  QUADRA 16, Objeto da 
Matrícula No 2.955 (dois mil, novecentos e cinquenta e cinco), 
hipotecado em favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona 
Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com 
uma área total de 58.954,39m² (cinquenta e oito mil, novecentos e 
cinquenta e quatro vírgula trinta e nove metros quadrados), foi dividido 
em cinco quadras de no (34), com uma área de 12.103,82m² (doze mil, 
cento e três vírgula oitenta e dois metros quadrados), quadra no (35), com 
uma área de 10.215,80m² (dez mil, duzentos e quinze vírgula oitenta 
metros quadrados), quadra no (36), com uma área de 10.575,87m² (dez 
mil, quinhentos e setenta e cinco vírgula oitenta e sete metros 
quadrados), quadra no (37), com uma área de 8.964,12m² (oito mil, 
novecentos e sessenta e quatro vírgula doze metros quadrados), e quadra 
no (38), com uma área de 4.916,87m² (quatro mil, novecentos e dezesseis 
vírgula oitenta e sete metros quadrados), uma praça de no (05), com uma 
área de 2.071,05m² (dois mil e, setenta e um vírgula cinco metros 
quadrados) e, a abertura de cinco vias projetadas de denominação; Rua 
16, Rua 19, Rua 21, Rua 33 e, Rua 35. QUADRA 17, Objeto da Matrícula 
No 2.853 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três), referente a 1ª hipoteca 
em favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da 
Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com uma área total de 
19.178,78m² (dezenove mil, cento e setenta e oito vírgula setenta e oito 
metros quadrados), foi dividido em duas quadras de no (39), com uma 
área de 9.380,72m² (nove mil, trezentos e oitenta vírgula setenta e dois 
metros quadrados), e quadra no (40), com uma área de 7.713,85m² (sete 
mil, setecentos e treze vírgula oitenta e cinco metros quadrados) e, a 
abertura de uma via projetada de denominação; Rua 24. QUADRA 41 
(ANTIGA QUADRA 20), Objeto da Matrícula No 2.854 (dois mil, 
oitocentos e cinquenta e quatro), referente a 1ª hipoteca em favor do 
Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da 
Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com uma área total de 
8.858,72m² (oito mil, oitocentos e cinquenta e oito vírgula setenta e dois 
metros quadrados).  QUADRA 46 (ANTIGA QUADRA 21), Objeto da 
Matrícula No 2.851 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um), referente a 1ª 
hipoteca em favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona 
Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com 
uma área total de 9.256,85m² (nove mil, duzentos e cinquenta e seis 
vírgula oitenta e cinco metros quadrados). QUADRA 47 (ANTIGA 
QUADRA 26), Objeto da Matrícula No 2.855 (dois mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco), referente a 1ª hipoteca em favor do Município de 
Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da Circunscrição de 
Sobral/Ce: De formato irregular, com uma área total de 9.880,52m² 

QUADRA 05, Objeto da Matrícula No 3.248 (três mil duzentos e 
quarenta e oito), referente a 2ª hipoteca em favor do Município de Sobral, 
do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De 
formato irregular, com uma área total de 36.722,71m² (trinta e seis mil, 
setecentos e vinte e dois vírgula setenta e um metros quadrados), foi 
dividido em duas quadras de no (05), com uma área de 9.796,90m² (nove 
mil, setecentos e noventa e seis vírgula noventa metros quadrados), e 
quadra no (06), com uma área de 10.625,90m² (dez mil, seiscentos e 
vinte e cinco vírgula noventa metros quadrados), duas praças de nº (01), 
com uma área de 2.268,28m² (dois mil, duzentos e sessenta e oito vírgula 
vinte e oito metros quadrados) e praça nº (02), com uma área de 
7.451,53m² (sete mil, quatrocentos e cinquenta e um vírgula cinquenta e 
três metros quadrados) e, a abertura de três vias projetadas de 
denominação; Rua 04, Rua 06 e, Rua 09. QUADRA 06, Objeto da 
Matrícula No 3.249 (três mil duzentos e quarenta e nove), referente a 2ª 
hipoteca em favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona 
Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com 
uma área total de 42.604,27m² (quarenta e dois mil, seiscentos e quatro 
vírgula vinte e sete metros quadrados), foi dividido em quatro quadras de 
no (07), com uma área de 8.295,20m² (oito mil, duzentos e noventa e 
cinco vírgula vinte metros quadrados), quadra no (08), com uma área de 
6.212,95m² (seis mil, duzentos e doze vírgula noventa e cinco metros 
quadrados), quadra no (09), com uma área de 9.102,33m² (nove mil, 
cento e dois vírgula trinta e três metros quadrados), e quadra no (10), com 
uma área de 12.351,80m² (doze mil, trezentos e cinquenta e um vírgula 
oitenta metros quadrados) e, a abertura de três vias projetadas de 
denominação; Rua 11, Rua 13 e, Rua 25. QUADRA 07, Objeto da 
Matrícula No 2.954 (dois mil, novecentos e cinquenta e quatro), 
hipotecado em favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona 
Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com 
uma área total de 39.010,23m² (trinta e nove mil e, dez vírgula vinte e três 
metros quadrados), foi dividido em quatro quadras de no (11), com uma 
área de 5.347,63m² (cinco mil, trezentos e quarenta e sete vírgula 
sessenta e três metros quadrados), quadra no (12), com uma área de 
5.919,64m² (cinco mil, novecentos e dezenove vírgula sessenta e quatro 
metros quadrados), quadra no (13), com uma área de 11.230,68m² (onze 
mil, duzentos e trinta vírgula sessenta e oito metros quadrados), e quadra 
no (14), com uma área de 10.455,23m² (dez mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco vírgula vinte e três metros quadrados) e, a abertura de 
três vias projetadas de denominação; Rua 07, Rua 30 e, Rua 32.  
QUADRA 08, Objeto da Matrícula No 3.250 (três mil duzentos e 
cinquenta), referente a 2ª hipoteca em favor do Município de Sobral, do 
Cartório da 2ª Zona Imobiliária da Circunscrição de Sobral/Ce: De 
formato irregular, com uma área total de 19.587,33m² (dezenove mil, 
quinhentos e oitenta e sete vírgula trinta e três metros quadrados), foi 
dividido em duas quadras de no (15), com uma área de 8.340,29m² (oito 
mil, trezentos e quarenta vírgula vinte e nove metros quadrados), e 
quadra no (16), com uma área de 9.207,55m² (nove mil, duzentos e sete 
vírgula cinquenta e cinco metros quadrados) e, a abertura de uma via 
projetada de denominação; Rua 13: QUADRA 11, Objeto da Matrícula 
No 3.251 (três mil duzentos e cinquenta e um), referente a 2ª hipoteca em 
favor do Município de Sobral, do Cartório da 2ª Zona Imobiliária da 
Circunscrição de Sobral/Ce: De formato irregular, com uma área total de 
21.161,05m² (vinte e um mil, cento e sessenta e um vírgula cinco metros 
quadrados), foi dividido em duas quadras de no (29), com uma área de 
9.462,80m² (nove mil, quatrocentos e sessenta e dois vírgula oitenta 
metros quadrados), e quadra no (30), com uma área de 9.428,90m² (nove 
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Urbano e Meio Ambiente (LOTE 03). MODALIDADE: Pregão 
Presencial  nº 062/2012. VALOR: R$ 152.241,12(Cento e cinquenta e 
dois mil duzentos e quarenta e um reais e doze centavos). PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: JONATAM 
DA SILVA COUTINHO representado por si mesmo. OBJETO: 
Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com 
motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 12). MODALIDADE: Pregão Presencial                   
nº 062/2012. VALOR: R$ 64.997,64(Sessenta e quatro mil novecentos e 
noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: JEFFERSON 
DA SILVA COUTINHO representado por si mesmo. OBJETO: 
Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com 
motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 15). MODALIDADE: Pregão Presencial                 
nº 062/2012. VALOR: R$ 60.698,16(Sessenta mil seiscentos e noventa 
e oito reais e dezesseis centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: FRANCISCO 
DE ASSIS VIEIRA representado por si mesmo. OBJETO: Serviços de 
Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, 
combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 09). MODALIDADE: Pregão Presencial                  
nº 062/2012. VALOR: R$ 72.887,04(Setenta e dois mil oitocentos e 
oitenta e sete reais e quatro centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: MARIA 
OZILDA FERREIRA DA PONTE representada por si mesmo. 
OBJETO: Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, 
com motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros 
encargos necessários a execução dos serviços por conta do 
contratado,destinado a prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de 
ponto de lixo, limpeza de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, 
ao Transporte dos Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, 
à serviço do Banco de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do 
Município de Sobral, da Secretaria do Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (LOTE 22). 
MODALIDADE: Pregão Presencial  nº 062/2012. VALOR:                

(nove mil, oitocentos e oitenta vírgula cinquenta e dois metros 
quadrados). JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO – 
PREFEITO.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: VANDERLAN 
AFONSO DE CARVALHO representado por si mesmo. OBJETO: 
Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com 
motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 16). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 63.137,88(Sessenta e três mil cento e trinta e 
sete reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: OSCAR 
PONTE DE ALCANTARA-ME representada pelo Sr. OSCAR PONTE 
DE ALCANTARA. OBJETO: Serviços de Locação de veículos tipo 
Caminhão e Ônibus, com motorista, combustível, peças, pneus, 
emplacamento e outros encargos necessários a execução dos serviços 
por conta do contratado,destinado a prestar serviços de Limpeza Urbana: 
limpeza de ponto de lixo, limpeza de terreno baldio , ao transporte 
regular dos garis, ao Transporte dos Materiais de Construção dos 
Projetos Habitacionais, à serviço do Banco de Mudas na sede e coleta do 
lixo nos distritos do Município de Sobral, da Secretaria do Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (LOTE 14). 
MODALIDADE: Pregão Presencial  nº 062/2012. VALOR:                 
R$ 65.389,68(Sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. 
DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: MÁRIO DE 
JESUS GOMES CARNEIRO-ME representada pelo Sr. MÁRIO DE 
JESUS GOMES CARNEIRO. OBJETO: Serviços de Locação de 
veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, combustível, peças, 
pneus, emplacamento e outros encargos necessários a execução dos 
serviços por conta do contratado,destinado a prestar serviços de Limpeza 
Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza de terreno baldio , ao 
transporte regular dos garis, ao Transporte dos Materiais de Construção 
dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco de Mudas na sede e coleta 
do lixo nos distritos do Município de Sobral, da Secretaria do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (LOTE 18). 
MODALIDADE: Pregão Presencial  nº 062/2012. VALOR:                 
R$ 49.539,60(Quarenta e nove mil quinhentos e trinta e nove reais e 
sessenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 
31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: BENEDITO F. 
ARAÚJO-ME  representada pelo Sr. BENEDITO FROTA ARAÚJO. 
OBJETO: Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, 
com motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros 
encargos necessários a execução dos serviços por conta do 
contratado,destinado a prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de 
ponto de lixo, limpeza de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, 
ao Transporte dos Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à 
serviço do Banco de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do 
Município de Sobral, da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
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EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: JOSÉ 
MARTINS DE SOUSA representado por si mesmo. OBJETO: Serviços 
de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, 
combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos necessários 
a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a prestar 
serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza de 
terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 11). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 64.748,16(Sessenta e quatro mil setecentos e 
quarenta e oito reais e dezesseis centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: MÁRIO DE 
JESUS GOMES CARNEIRO representado por si mesmo. OBJETO: 
Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com 
motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 10). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 46.306,08(Quarenta e seis mil trezentos e seis 
reais e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. 
DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: 
ALUCOM LTDA EPP representada pelo Sr. ANTONIO SIMÕES 
PAIVA. OBJETO: Serviço de LOCAÇÃO DE MÁQUINA 
IMPRESSORA para atender as necessidades dos serviços de expediente 
da Secretaria da Saúde e Ação Social do município de Sobral. 
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 090/2012. VALOR:                  
R$ 18.000,00(Dezoito mil reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses.  DATA: 19 de julho de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: 
DTUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA representada pelo Sr. 
JOSÉ DIONISIO PONTES ARRUDA. OBJETO: Aquisição de material 
de limpeza destinado a distribuição nas unidades Básicas de Saúde do 
Município de Sobra.l MODALIDADE: Pregão Presencial nº 019/2012. 
VALOR: R$ 53.790,00(Cinquenta e três mil setecentos e noventa reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06(seis) meses.  DATA: 29 de maio de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: 
NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA representada 
pela Sr.ª DIANA MARIA NASCIMENTO. OBJETO: Aquisição de 
material de consumo odontológico destinado a distribuição nas unidades 
básicas de saúde e Centro de Especialidades Odontológicas do 
municipio de Sobral.  MODALIDADE: Pregão Presencial nº 043/2012. 
VALOR: R$ 72.774,88(Setenta e dois mil setecentos e setenta e quatro 
reais e oitenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses.  DATA: 25 de junho de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: 
ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA representada pela Sr. 
ANTONIO MARTINS NETO. OBJETO: Aquisição de Órtese e Prótese 
para pacientes portadores de deficiência motora, residentes na sede e 

R$ 61.527,60(Sessenta e um mil quinhentos e vinte e sete reais e 
sessenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 
31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: FRANCISCO 
ERIVELTON LIMA representado por si mesmo. OBJETO: Serviços de 
Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, 
combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos necessários 
a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a prestar 
serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza de 
terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 04). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 73.376,28(Setenta e três mil trezentos e 
setenta e seis reais e vinte e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: LIVIA DA 
SILVA ABREU representada por si mesmo. OBJETO: Serviços de 
Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, 
combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos necessários 
a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a prestar 
serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza de 
terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 13). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 62.998,56(Sessenta e dois mil novecentos e 
noventa e oito reais e ciquenta e seis centavos). PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: BENEDITO 
FROTA ARAÚJO representado por si mesmo. OBJETO: Serviços de 
Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com motorista, 
combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos necessários 
a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a prestar 
serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza de 
terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 02). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 149.027,04(Cento e quarenta e nove mil vinte 
e sete reais e quatro centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses. DATA: 31 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: MÁRIO DE 
JESUS GOMES CARNEIRO representado por si mesmo. OBJETO: 
Serviços de Locação de veículos tipo Caminhão e Ônibus, com 
motorista, combustível, peças, pneus, emplacamento e outros encargos 
necessários a execução dos serviços por conta do contratado,destinado a 
prestar serviços de Limpeza Urbana: limpeza de ponto de lixo, limpeza 
de terreno baldio , ao transporte regular dos garis, ao Transporte dos 
Materiais de Construção dos Projetos Habitacionais, à serviço do Banco 
de Mudas na sede e coleta do lixo nos distritos do Município de Sobral, 
da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (LOTE 20). MODALIDADE: Pregão Presencial                    
nº 062/2012. VALOR: R$ 46.299,60(Quarenta e seis mil duzentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
12(doze) meses. DATA: 31 de agosto de 2012.
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Município de Sobral-CE. MODALIDADE: Pregão Presencial             
nº 021/2012. VALOR: R$ 61.199,80(Sessenta e um mil cento e noventa 
e nove reais e oitenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses.  DATA: 15 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: RENEW 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES JC LTDA ME representada pelo 
S r . J E F F E R S O N  D E  A G U I A R  T O R R E S .  O B J E T O :  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REFORMA DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE PEDRA DE 
FOGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 8). MODALIDADE: 
Tomada de Preços  nº 034/2012. VALOR: R$ 28.577,42(Vinte e oito 
mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120(ceto e vinte) dias. DATA: 06 de 
setembro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária do 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e meio Ambiente a Sr.ª 
MARIA JURACI NEVES DUARTE. CONTRATADA: R.R. 
PORTELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME representada pelo 
Sr. FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTELA. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA  
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE 
APRAZÍVEL, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 4), NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE 
VARJOTA DOS MACHADOS, DISTRITO DE SALGADO DOS 
MACHADOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 5), E NA 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO AO LADO DA PRAÇA NA 
LOCALIDADE DE PAU D´ARCO NO DISTRITO DE PEDRA DO 
FOGO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL (LOTE 6).  MODALIDADE: 
Tomada de Preços  nº 034/2012. VALOR: R$ 109.440,78(Cento e nove 
mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 120(cento e vinte) dias para o Lote 04, 90(noventa) 
dias para o Lote 05 e 90(noventa) dias para o Lote 06. DATA: 06 de 
setembro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da 
Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. 
CONTRATADA: LA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA representada pela Sr. ANTONIO JOAQUIM 
RODRIGUES DE ALMEIDA NETO. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA JACYRA 
PIMENTEL GOMES (BAIRRO SINHÁ SABÓIA) LOTE 01. 
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 037/2012. VALOR:          
R$ 478.259,59(Quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e cinquenta e 
nove reais e cinquenta  e nove centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
120(cento e vinte) dias. DATA: 03 de setembro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pelo Secretário da 
Educação, o Sr. JULIO CESAR DA COSTA ALEXANDRE. 
C O N T R ATA D A :  T E C N O C O N  T E C N O L O G I A E M  
CONSTRUÇÕES LTDA representada pela Sr. FERNANDO 
ANTONIO FARIAS FROTA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA COBERTA, COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA PERY 
FROTA (DISTRITO DE PATRIARCA) LOTE 02. MODALIDADE: 
C o n c o r r ê n c i a  P ú b l i c a  n º  0 3 7 / 2 0 1 2 .  VA L O R :                                        
R$ 493.531,89(Quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e trinta e 
um reais e oitenta e nove centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 
120(cento e vinte) dias. DATA: 03 de setembro de 2012.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL–EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2012 – 
Aviso de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de 
Abertura: 28/09/2012, às 14:30h. OBJETO: Aquisição de Rouparias, 
destinadas a distribuição nas Unidades Básicas de Saúde, para a 

distrito de Sobral, atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão – SACS, 
destinados a Secretaria da Saúde e Ação Social do Município de Sobral,  
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 134/2012. VALOR:                  
R$ 106.799,50(Cento e seis mil setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses.  
DATA: 22 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: 
LOCMED HOSPITALAR LTDA representada pela Sr. BRUNO 
CARMARGO LIMA DE AQUINO. OBJETO: Aquisição de Órtese e 
Prótese para pacientes portadores de deficiência motora, residentes na 
sede e distrito de Sobral, atendidos pelo Serviço de Apoio ao Cidadão – 
SACS, destinados a Secretaria da Saúde e Ação Social do Município de 
Sobral,  MODALIDADE: Pregão Presencial nº 134/2012. VALOR:          
R$ 8.899,80(Oito mil oitocentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses.  DATA: 22 de 
agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Secretária da Saúde e 
Ação Social, a Sr.ª MÔNICA SOUZA LIMA. CONTRATADA: R.R. 
PORTELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME representada pela 
Sr. FRANCISCO RAFAEL DE AZEVEDO PORTELA. OBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada, para REFORMA NO SERVIÇO 
DE APOIO AO CIDADÃO SOBRALENSE – SACS, BAIRRO DA 
SANTA CASA.  MODALIDADE: Tomada de Preços nº 035/2012. 
VALOR: R$ 23.434,80(Vinte e três mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais e oitenta centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO: 60(sessenta) dias.  
DATA: 30 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Presidente da Fundação 
de Ação Social, a Sr.ª JEÔVANIA MARIA G. A. ARAGÃO. 
CONTRATADA: MULTEMPREX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO, EVENTOS, INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL 
LTDA representada pela Sr. RICARDO ALÍRIO MÁRTINS 
CAVALCANTI OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para 
forneciento de lanches e refeições destinado a Fundação de Ação Social 
do Municipio de Sobral.  MODALIDADE: Pregão Presencial                
nº 060/2012. VALOR: R$ 74.770,00(Setenta e quatro mil setecentos e 
setenta reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) meses.  DATA: 25 de 
junho de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL, representada pela Presidente da Fundação 
de Ação Social, a Sr.ª JEÔVANIA MARIA G. A. ARAGÃO. 
CONTRATADA: MB5 CÓPIAS E IMPRESSSOS LTDA-ME 
representada pela Sr.ª GEISA MARTINS BRITO. OBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada para  serviçs de fotocópias 
destinado a Fundação de Ação Social do Municipio de Sobral.  
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 082/2012. VALOR:                  
R$ 12.985,00(Doze mil novecentos e oitenta e cinco reais). PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 12(doze) meses.  DATA: 02 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL-SAAE, 
representada por seu Diretor Presidente Interino, o Sr. LUIS 
FERNANDO VIANA COELHO. CONTRATADO: SOBRAL 
GARDEN LTDA representada pelo Sr. FRANCISCO DE ASSIS 
LINHARES FERNANDES. OBJETO: Serviços de manutenção predial, 
destinados ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do 
Município de Sobral-CE. MODALIDADE: Pregão Presencial                
nº 098/2012. VALOR: R$ 35%(Trinta e cinco por cento) abaixo das 
tabelas unificadas SEINFRA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12(doze) 
meses.  DATA: 29 de agosto de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: SERVIÇO 
AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL-SAAE, 
representada por seu Diretor Presidente Interino, o Sr. LUIS 
FERNANDO VIANA COELHO. CONTRATADO: AGV COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA representada pelo Sr. JOSÉ AMAURI DE 
MORAES. OBJETO: Aquisição de materiais elétricos e mecânicos 
destinados ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) do 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PINACOTECA DE SOBRAL, 
tendo como vencedora, a empresa MILLENIUM CONSTRUÇÕES E 
E M P R E E N D I M E N TO S  LT D A ,  c o m  v a l o r  g l o b a l  d e                            
R$ 357.150,00(Trezentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta 
reais), adjudicado e homologado em 10/09/2012. Secretaria da Cultura 
e Turismo – Comissão de Licitações. Sobral - Ceará, 11 de setembro de 
2012. Verônica Mont' Alverne Guimarães- PRESIDENTE.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por 
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, 
conforme o caso, pela Portaria N° 098/2012, comunica o resultado do 
Pregão Presencial nº 159/2012, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO TIPO CAMIONETE COM CABINE FECHADA, 
destinado a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente, conforme especificações e quantitativos contido no 
anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como resultado 
FRACASSADO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – 
Central de Licitações. Sobral - Ceará, 11 de setembro de 2012.  Priscilla 
Mota Macedo – PREGOEIRA. 

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por 
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, 
conforme o caso, pelas Portarias N° 098/2012, comunica o resultado do 
Pregão Presencial nº 151/2012, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção elétrica (10.000 
horas/homem) nos equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo de 
Sobral, conforme especificações e quantitativos contido no anexo 01, 
parte integrante do Edital, tendo como resultado do LOTE ÚNICO a 
empresa H. DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES - ME, no valor total de 
R$ 78.500,00 (Setenta e oito mil e quinhentos reais), adjudicado em 
29/08/2012 e homologado em 10/09/2012. PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO – Central de Licitações. Sobral - Ceará, 11 de 
agosto de 2012.  Silvana Maria Paiva Carneiro- PREGOEIRA.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por 
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, 
conforme o caso, pela Portaria N° 098/2012, comunica o resultado do 
Pregão Presencial nº 156/2012, cujo objeto é – Contratação de Empresa 
Especializada para a prestação dos Serviços de Manutenção preventiva, 
corretiva e assistência técnica dos aparelhos de ar condicionado, Split e 
central instalados nos edifícios da Prefeitura Municipal de sobral, do 
município de Sobral , conforme especificações e quantitativos contido 
no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo como vencedora do LOTE 
01 a empresa FRANCISCO DE ASSIS RIOS REPARAÇÃO - ME, no 
valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), homologado em 
10/09/2012. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Central 
de Licitações. Sobral - Ceará, 11 de setembro de 2012.  Priscilla Mota 
Macedo – PREGOEIRA.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, por 
intermédio da Pregoeira e membros da equipe de apoio designados, 
conforme o caso, pelas Portarias N° 098/2012, comunica o resultado do 
Pregão Presencial nº 160/2012, cujo objeto é Aquisição veículo tipo 
MINI CARREGADEIRA destinados à Limpeza Pública, da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Sobral, conforme especificações e 
quantitativos contido no anexo 01, parte integrante do Edital, tendo 
como resultado do LOTE ÚNICO a empresa COJAK INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E SERVIÇOS 
LTDA, no valor total de R$ 80.500,00 (Oitenta mil e quinhentos reais),  
adjudicado em 31/08/2012 e homologado em 10/09/2012. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Central de Licitações. 
Sobral - Ceará, 11 de setembro de 2012.  Silvana Maria Paiva Carneiro- 
PREGOEIRA.

Secretaria da Saúde e Ação Social do Município de Sobral. Valor do 
Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, 
(Portal do Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à 
Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, 
Sobra l- CE., 10/09/2012.A Pregoeira –Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL–EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2012 – Aviso 
de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 
28/09/2012, às 9:00h. OBJETO: Contratação de Empresa especializada 
nos serviços  de Publicações Legais de Matérias de interesse da 
Prefeitura Municipal de Sobral, para a Secretaria da Gestão, do 
Município de Sobral. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço: 
Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. 
Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral - CE., 10/09/2012. A Pregoeira – 
Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL– AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2012 (N° 445502 no www.licitacoes-e.com.br 
do BB) – Aviso de Suspensão – Comissão Permanente de Licitação. 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria de 
Educação, do Município de Sobral. Suspensão da Sessão de Abertura de 
Licitação em razão da necessidade de rever os itens da licitação. Nova 
Data :  24 /09 /2012 ,  às  14 :30h .  INFORMAÇÕES:  S i te :  
www.sobral.ce.gov.br. (Portal do Cidadão, selecione o serviço: 
Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. 
Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 10/09/2012.A Pregoeira – 
Priscilla Mota Macedo.

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2012 – Aviso 
de Licitação – Comissão Permanente de Licitação. Data de Abertura: 
27/09/2012, às 9:00h. OBJETO: Aquisição de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, de acordo com as especificações e quantitativos 
previstos no anexo I deste Edital. Valor do Edital: Gratuito. 
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, 
selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de 
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 
10/09/2012. A Pregoeira – Francisca Jocicleide Sales de Lima 
Henderson. 

ERRATA EXTRATO DE LICITAÇÃO - Onde lê-se: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
034/2012 – (B.B. 446122) Aviso de Licitação – Comissão Permanente de 
Licitação. Data de Abertura: 26/09/2012, às 09:00h. OBJETO: Aquisição 
de um veículo tipo passeio com capacidade para 05 passageiros incluído 
o motorista. Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: 
www.sobral.ce.gov.br, (Portal do Cidadão, selecione o serviço: 
Licitações em Andamento) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. 
Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE., 10/09/2012. A  Pregoeira – 
Francisca Jocicleide Sales de Lima Henderson. Leia-se: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO    
Nº 034/2012 – (B.B. 446122) Aviso de Licitação – Comissão Permanente 
de Licitação. Data de Abertura: 26/09/2012, às 09:00h. OBJETO: 
Aquisição de um veículo tipo passeio com capacidade para 05 
passageiros incluído o motorista, com recurso proveniente do PROESF – 
Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família. Valor do 
Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (Portal 
do Cidadão, selecione o serviço: Licitações em Andamento) e à Rua 
Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, 
Sobral-CE., 11/09/2012. A  Pregoeira – Francisca Jocicleide Sales de 
Lima Henderson.

AVISO DE RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeada 
através da portaria nº 097/2012 - PGM comunica o resultado da 
TOMADA DE PREÇO Nº 028/2012, cujo objeto trata-se se da 
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O Impresso Oficial do Município está disponível também na Internet em: 
www.sobral.ce.gov.br/impresso 

Para publicar no Impresso Oficial do Município, entre em contato com a IOM.
Telefones: (88) 3677-1174  /  3677-1175   |   E-mail: iom@sobral.ce.gov.br
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